อ�ำนาจของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ
ภายใต้ พระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร 2003 หน้ าที่ขององค์กรอาหารของรัฐ
นิวเซาธ์เวลส์ (NSW Food Authority) คือ การดูแลให้ แน่ใจว่า อาหารในรัฐ
NSW ปลอดภัยและปิ ดฉลากอย่างถูกต้ อง

กฎหมายว่ าด้ วยงานขององค์ กร
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรจะบังคับใช้ พระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร 2003 และข้ อ
บังคับเกี่ยวกับอาหาร 2010 ที่เกี่ยวข้ องกับการขายและการผลิตอาหาร
พระราชบัญญัตแิ ละข้ อบังคับดังกล่าว :
•

ก�ำหนดพันธะรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้ าของและลูกจ้ างที่ท�ำงานใน
อุตสาหกรรมอาหาร

•

ก�ำหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบขององค์กร

•

ระบุวตั ถุประสงค์และผลลัพธ์ทางกฎหมาย และระบุโทษสูงสุดหากไม่
ปฏิบตั ติ าม และ

•

มอบอ�ำนาจมากมายให้ องค์กรและเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ ในการดูแล
และบังคับใช้ กฎหมาย

บทบาทของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ ขององค์กรอาหารของรัฐ NSW ได้ รับการแต่งตัง้
จากอธิบดี เพื่อให้ แน่ใจว่า ทุกคนที่ท�ำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ปฏิบตั ิตาม
พันธะหน้ าที่ของตน ตามกฎหมาย Food Act 2003 นี่รวมถึงพันธะหน้ าที่ใน
การท�ำให้ แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของตนปิ ดฉลากถูกต้ อง ปลอดภัย และเหมาะสม
ส�ำหรับการบริ โภคของมนุษย์
เจ้ าหน้ าที่อาจไปยังที่ตงั ้ ของธุรกิจอาหาร เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ใดเหตุ
การณ์หนึง่ โดยเฉพาะ เช่น การเจ็บป่ วยจากอาหาร หรื อในฐานะเป็ นส่วนหนึง่
ของโครงการอย่างใดอย่างหนึง่ เจ้ าหน้ าที่อาจสืบสวนข้ อร้ องเรี ยนเรื่ องฉลาก
และการผลิตอาหาร หรื อตรวจบัญชี หรื อตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ยงั :
•

ให้ ข้อมูล ความรู้ และค�ำปรึกษาเกี่ยวกับข้ อบังคับของกฎหมายความ
ปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานอาหาร

•

อธิบายบทบาทหน้ าที่และบริ การต่างๆขององค์กร

•

ให้ ค�ำแนะน�ำเรื่ องวิธีพฒ
ั นาและปรับปรุงระบบต่างๆให้ ถกู ต้ องตามข้ อ
บังคับด้ านการผลิตและการติดฉลากอาหาร

•

ตรวจตราการปฏิบตั ติ ามระเบียบหรื อสืบสวนการละเมิดกฎหมาย รวมทัง้
การสัมภาษณ์ฝ่ายบริ หารและบุคลากร

•

สืบสวนเหตุการเกิดความเจ็บป่ วยจากอาหาร

Tel: 1300 552 406 Email: contact@foodauthority.nsw.gov.au
Fax: 02 9647 0026 Internet: www.foodauthority.nsw.gov.au

•

สืบสวนรายงานสภาวะไม่สะอาดหรื อไม่ดีตอ่ สุขภาพ และ

•

เริ่ มปฏิบตั กิ ารบังคับใช้ กฎหมาย เช่น หมายแจ้ งให้ ท�ำการปรับปรุง ค�ำสัง่
ห้ าม ใบแจ้ งโทษและการด�ำเนินคดี

เจ้ าหน้ าที่อาจเดินทางมาพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ต�ำรวจของรัฐ NSW หรื อบุคคลใด
ก็ตามที่เห็นว่าจ�ำเป็ น เจ้ าหน้ าที่จะคุยกับคนหลายคนเพื่อรวบรวมข้ อมูล ให้ ค�ำ
แนะน�ำ หรื อด�ำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของ
อาหาร
เจ้ าหน้ าที่ทกุ คนจะพก “ใบรับรองอ�ำนาจหน้ าที่” (Certificate of
Authority) ที่ตด
ิ รูปถ่าย โดยจะแสดงให้ ทา่ นดูเมื่อร้ องขอ

อ�ำนาจของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอ�ำนาจขององค์กรอาหารของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (NSW
Food Authority) มีอ�ำนาจดังต่อไปนี ้:
•

เข้ าไปสืบสวนในสถานที่ หรื อพาหนะขนส่งอาหาร ที่เชื่อว่าก�ำลังถูกใช้ เพื่อ
จัดการอาหาร ที่มีไว้ เพื่อขาย

•

ขอชื่อและบ้ านเลขที่ของบุคคล ท�ำการสัมภาษณ์ และสอบถาม

•

ถ่ายรูป ถ่ายภาพยนต์ หรื อบันทึกเสียงและภาพ

•

วัดและร่างภาพหรื อวาดรูป หรื อท�ำการบันทึกในรูปแบบอื่น

•

รวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบ และยึดหรื อถ่ายส�ำเนาบันทึกหรื อเอกสารใดๆ
แล้ วเก็บรักษาไว้ ตามระยะเวลาที่จ�ำเป็ น

•

ตรวจสอบอาหารที่มีไว้ เพื่อขาย ฉลากหรื อวัสดุโฆษณา หรื อ เปิ ดบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อตรวจสอบด้ วย

•

เปิ ดและตรวจสอบเครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ งๆ

•

เก็บตัวอย่างของอาหารหรื อสิง่ ของต่างๆ

•

เก็บตัวอย่างน� ้ำ ดิน หรื อสิง่ ใดก็ตาม ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของสิง่ แวดล้ อม เพื่อ
ตรวจหาว่า สิง่ แวดล้ อมดังกล่าวนัน้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยง ด้ านความ
ปลอดภัยของอาหาร หรื อไม่

•

เปิ ดหรื อสัง่ ให้ เปิ ด ภาชนะใดก็ตาม ที่ใช้ กบั อาหารหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ใดๆ

•

หยุดและกักบริ เวณพาหนะ ที่ใช้ เก็บรักษาและขนส่งอาหาร

•

สืบสวนและสอบสวน เพื่อให้ แน่ใจว่า มีการท�ำความผิด หรื อก�ำลัง
ท�ำความผิด ตามพระราชบัญญัตหิ รื อข้ อก�ำหนดที่เกี่ยวข้ องหรื อไม่
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•
•

ยึดอาหาร พาหนะ อุปกรณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ ฉลาก หรื อวัสดุโฆษณา ที่เป็ น
หลักฐาน ของการกระท�ำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ
ออกหมายแจ้ ง:
◦◦

สัง่ ให้ เจ้ าของกิจการและพนักงาน แก้ ไขการปฏิบตั ทิ ี่ขดั แย้ งกับพระ
ราชบัญญัตแิ ละข้ อก�ำหนดที่เกี่ยวข้ อง

◦◦

ห้ ามผลิตและขายอาหาร จนกว่าจะมีการแก้ ไขการละเมิดกฎหมาย
และ

◦◦

ปรับ ณ ที่เกิดเหตุ หากมีการละเมิดกฎหมาย

ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ เจ้ าหน้ าที่อาจขอความช่วยเหลือ จากผู้เชี่ยวชาญทาง
วิทยาศาสตร์ ต�ำรวจรัฐ NSW และบุคคลใดก็ตามที่จ�ำเป็ น

การจ่ ายเงินค่ าตัวอย่ างอาหาร
เวลาเก็บตัวอย่างอาหาร เจ้ าหน้ าที่ต้องจ่ายเงินค่าอาหารดังกล่าว ถ้ าราคา
ตลาดสูงกว่า $10 จ�ำนวนเงินที่จา่ ยเป็ นค่าตัวอย่างนัน้ ต้ องไม่เกิน $10

การเข้ าสู่ท่ ตี งั ้ หรื อสถานที่
เจ้ าหน้ าที่มีอ�ำนาจมากในการเข้ าสูส่ ถานที่ เมื่อเจ้ าหน้ าที่เดินไปยังที่ตงของ
ั้
ธุรกิจอาหาร ผู้ด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว ควรให้ แน่ใจว่า พนักงานทุกคน :
ได้ ฟังแจ้ งเรื่ องสิทธิของเจ้ าหน้ าที่ และ
• ทราบพันธะหน้ าที่ของตน ในการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบ
อ�ำนาจ ซึง่ รวมถึงพันธะหน้ าที่ในการอ�ำนวยความสะดวก ในการเข้ าตรวจ
สอบบริ เวณใดก็ได้ ของธุรกิจอาหาร
หากระหว่างการสืบสวน เจ้ าหน้ าที่พบว่ามีการละเมิดกฎหมาย เจ้ าหน้ าที่จะ
เก็บหลักฐานของ:
•

ลักษณะและความรุนแรงของการละเมิด และ
• ขันตอนที
้
่ธรุ กิจอาหารใช้ เพื่อให้ แน่ใจว่า ตนได้ ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ของ
กฎหมายแล้ ว รวมทัง้ พันธะหน้ าที่ในการท�ำให้ แน่ใจว่า อาหารที่ผลิตหรื อ
ขายนัน้ มีความปลอดภัยส�ำหรับบริ โภค มีความเหมาะสม และมีฉลากถูก
ต้ องแล้ ว
การบังคับใช้ กฎหมายใดๆ ของเจ้ าหน้ าที่ จะท�ำอย่างถูกต้ อง ตามนโยบาย
ระเบียบและการบังคับใช้ กฎหมาย (Compliance and Enforcement Policy)
•

ความผิดต่ อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ
จะถือว่าเป็ นความผิด หากบุคคลกระท�ำการดังต่อไปนี ้ โดยไม่มีเหตุผลอันควร:

บทลงโทษส�ำหรั บความผิดต่ อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูได้ รับมอบอ�ำนาจ
ความผิดต่อเจ้ าหน้ าที่ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎหมาย Food Act 2003 นัน้
มีบทลงโทษปรับสูงสุด 500 หน่วยความผิด ($55,000)

คุณวุฒขิ องเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูได้ รับมอบอ�ำนาจขององค์ กร
เจ้ าหน้ าที่ขององค์กรหลายคน มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขา
สุขภาพและความปลอดภัยของอาหาร หรื อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้ อง การจะเป็ นเจ้ า
หน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอ�ำนาจนัน้ บุคคลเหล่านี ้จะต้ องผ่านหลักสูตรการอบรมแบบ
เข้ ม นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและฟั งการ สรุป
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ แน่ใจว่า ทักษะและความรู้ของตนอยูใ่ นแนวหน้ าของ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมอาหาร
เจ้ าหน้ าที่จะประจ�ำอยูท่ ี่ส�ำนักงานในนครใหญ่หนึง่ แห่ง และในส�ำนักงานเขต
ภูมิภาคหลายแห่งทัว่ รัฐ NSW

การร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูได้ รับมอบอ�ำนาจ
ท่านสามารถส่งค�ำร้ องเรี ยนเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอ�ำนาจมาที่:
Executive Director Compliance, Investigation & Enforcement
NSW Food Authority
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

เกี่ยวกับองค์ กรอาหารของรั ฐ NSW
องค์กรอาหารของรัฐ NSW เป็ นองค์กรของรัฐบาล ที่ดแู ลให้ แน่ใจว่า อาหารใน
รัฐ NSW ปลอดภัยและปิ ดฉลากถูกต้ อง
เราท�ำงานกับผู้บริ โภค อุตสาหกรรม และองค์กรของรัฐอื่นๆ เพื่อลดโอกาส
ของการเกิดอาหารเป็ นพิษ ให้ เหลือน้ อยที่สดุ ด้ วยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับและ
ควบคุมการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การโฆษณา และการจัดเตรี ยม
อาหารอย่างปลอดภัย

ข้ อมูลเพิ่มเติม
•

ดูเว็บไซต์ขององค์กรอาหารของรัฐ NSW ได้ ที่
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry

•

โทรศัพท์หมายเลข 1300 552 406

แหล่ งข้ อมูลอื่นๆ
•

ท่านสามารถดู

The Food Standards Code, Food Act 2003 และ Food

•

ไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ

Regulation 2010 ได้ ที่

•

ขัดขวาง กีดกัน หรื อพยายามขัดขวาง ปลอมตัว ข่มขู่ คุกคาม หรื อท�ำร้ าย
เจ้ าหน้ าที่ได้ รับมอบอ�ำนาจ ระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่

requirements/legislation/

•

•

โดยไม่ได้ รับอนุญาต จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบอ�ำนาจ บุคคลดังกล่าว
ท�ำการหน่วงเหนี่ยว ก�ำจัด หรื อเปลี่ยนแปลงอาหาร พาหนะ อุปกรณ์ บรรจุ
ภัณฑ์ ฉลาก หรื อวัสดุโฆษณาใดๆ หรื อสิง่ ของอื่นใดที่ถกู ยึดไว้
ให้ ข้อมูล หรื อแสดงเอกสารใดๆ ที่บคุ คลดังกล่าวทราบ ว่าเป็ นเท็จหรื อ
ท�ำให้ เข้ าใจผิด

www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/food-standards-and-

•

ท่านสามารถดู Compliance and Enforcement Policy (นโยบายระเบียบ
และการบังคับใช้ กฎหมาย) ขององค์กรอาหารของรัฐ NSW ได้ ที่:
www.foodauthority.nsw.gov.au/industry/audits-inspectionscompliance/compliance/

หมายเหตุ
ข้ อมูลนี ้เป็ นสรุปแบบกว้ างๆ และไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ธุรกิจอาหาร
ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับทุกข้ อ ของกฎหมายว่าด้ วยมาตรฐานของอาหารและ
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับอาหาร (Food Standards Code and the Food Act)
ปี 2003 (NSW)

