อานาจของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจ
ตามกฎหมายFood Act 2003หน้าที่ของ NSW Food
Authority คือการยืนยันว่าอาหารในรัฐ NSW
มีความปลอดภัยและมีฉลากถูกต้องแล้ว
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ าน
ของ Food Authority
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอานาจ
(เจ้าหน้าที่) ของหน่วยงานอาหาร
(Food Authority)
มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายFood

Act 2003 (กฎหมาย)
และระเบียบอาหารปี 2015
(ระเบียบ)
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายอา
หาร

เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช่นการเจ็บป่วยจากอาหาร
หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกา
รใดโครงการหนึ่ง
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบคาร้อง
เรียนเรื่องฉลากและการผลิตอาหา
ร
หรือทาการตรวจสอบหรือตรวจเยี่
ยมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง
หน้า
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถ:


หน้าที่ของเจ้าหน้าทีท
่ ไ
ี่ ด้รบ
ั มอบ
อานาจ
เจ้าหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งจาก
ซีอีโอของ Food Authority

มีหน้าที่ยืนยันว่าทุกคนทีท
่ างานอยู่
ในอุตสาหกรรมอาหารนั้นปฏิบัติต
ามหน้าที่ของตนตามกฎหมายนี้แล้
ว

ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ในการยืนยั
นว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีฉลากถูกต้
อง
รวมทั้งมีความปลอดภัยและเหมาะ

สมต่อการบริโภคของมนุษย์แล้ว
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจเยี่ยมธุ
รกิจอาหารได้

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

ให้ข้อมูล ความรู้
และคาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาห
นดของกฎหมายความปลอดภั
ยของอาหารและมาตรฐานอา
หาร
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการสร้
างและปรับปรุงระบบเพื่อให้ถูก
ต้องตามข้อกาหนดเรื่องการผ
ลิตอาหารและการติดฉลาก
เฝ้าระวังการปฏิบัติตามหรือตร
วจสอบการทาผิดกฎหมาย
รวมทั้งทาการสัมภาษณ์ฝา่ ยบริ
หารและผู้ดาเนินงาน
ตรวจสอบการแจ้งสภาวะที่ไม่ส
ะอาดหรือไม่ถูกหลักอนามัย
และ

nswfoodauthority

nswfoodauth



เริ่มต้นปฏิบัติการบังคับใช้กฎห
มาย เช่นการแจ้งการปรับปรุง
คาสั่งห้าม ประกาศลงโทษ
และการดาเนินคดี

เจ้าหน้าที่อาจจะเข้าตรวจพร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ตารวจของรัฐ NSW
หรือบุคคลใดก็ตามที่เห็นว่าจาเป็น
เจ้าหน้าที่จะพูดคุยกับบุคคลต่างๆเ
พื่อรวบรวมข้อมูล ให้คาแนะนา
หรือดาเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของอา
หาร
เจ้าหน้าทีท
่ ก
ุ คนจะพกใบอนุญาต
(Certificate of Authority)
และบัตรประจาตัว
ซึง่ จะแสดงให้ทา่ นดูเมือ
่ ร้องขอ

อานาจของเจ้าหน้าที่ทไ
ี่ ด้รับมอ
บอานาจ
เจ้าหน้าที่มีอานาจดังนี:้
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ข้าสู่และตรวจสอบสถานที่หรือ
พาหนะขนส่งอาหารที่เจ้าหน้า
ที่เชื่อว่าถูกใช้เพื่อขนย้ายอาห
ารที่มีจุดประสงค์เพื่อขาย
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
อบถามชื่อและทีอ
่ ยู่อาศัยของบุ
คคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสัมภาษณ์และซักถาม
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ายรูป ภาพยนตร์
รวมทั้งบันทึกภาพหรือเสียง

伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
การวัดและร่างหรือวาดภาพ
หรือการบันทึกรูปแบบอื่น

บรรจุภัณฑ์
หรือฉลากและสื่อโฆษณาที่เป็
นหลักฐานของความผิดตามก
ฎหมายดังกล่าว และ

ห้เจ้าหน้าที่เข้าถึงทุกส่วนของ
ธุรกิจอาหาร

ถ้าระหว่างการตรวจสอบ
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
เจ้าหน้าที่พบว่ามีการทาผิดกฎหมา
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
วบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
ย เจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานของ:
รวมทั้งยึดหรือถ่ายเอกสารของ
อกหมายแจ้งต่อไปนี:้
บันทึกหรือเอกสารใด
 ลักษณะและความรุนแรงของก
– สั่งเจ้าของและพนักงานให้แ
และเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลา
ารทาผิด และ
ที่จาเป็นอย่างเหมาะสม
ก้ไข
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
– สั่งห้ามการผลิตและขายอาห
รวจสอบอาหารที่มจ
ี ุดประสงค์เ
ารจนกว่าจะแก้ไขความผิดดั
พื่อขาย การติดฉลาก
งกล่าว และ
หรือสื่อโฆษณา
รวมทั้งเปิดบรรจุภัณฑ์
– ปรับการทาผิดกฎหมาย ณ
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
สถานที่เกิดเหตุ
ปิดและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ก็บตัวอย่างของอาหารหรือสิ่ง เจ้าหน้าที่สามารถเรียกผู้เชี่ยวชา
ญทางวิทยาศาสตร์ ตารวจรัฐ
ของ
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ก็บตัวอย่างน้า ดิน
หรือสิ่งใดที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่
งแวดล้อม
เพื่อตรวจหาว่าสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงด้านคว
ามปลอดภัยของอาหารหรือไม่

NSW หรือบุคคลอื่นใดทีจ
่ าเป็น

การจ่ายเงินค่าตัวอย่าง
เมื่อเก็บตัวอย่างอาหาร
เจ้าหน้าที่ต้องเสนอจะจ่ายเงินให้เ
ป็นค่าอาหารนั้น สูงสุดไม่เกิน $10
ขึ้นอยู่กับราคาตลาด

伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ถ้าราคาตลาดของตัวอย่างมีมูลค่าเ
ปิดหรือขอให้เปิดภาชนะใดก็ต
ามที่ใช้สาหรับอาหารหรือบรร กิน $10
จุภัณฑ์ต่างๆ
เจ้าหน้าที่จะจ่ายให้ไม่เกิน $10
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
่ ถานที่
ยุดและกักบริเวณยานพาหนะใ การเข้าสูส
ดที่ใช้เก็บรักษาและขนส่งอาห เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมธุรกิจอาห
าร
าร
ผู้ดาเนินงานธุรกิจดังกล่าวควรยืน
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ยันว่าพนักงานทุกคนนั้น:
การตรวจสอบและซักถาม
เพื่อยืนยันว่ามีการทาผิดเกิดขึ้
 ได้ฟังอธิบายสรุปเรื่องสิทธิ์ของ
นหรือกาลังดาเนินอยู่ตามกฎห
เจ้าหน้าที่แล้ว
มายหรือระเบียบอาหารหรือไม่
 รู้หน้าที่ของตนที่จะต้องปฏิบัติ
伏Ŋ儀Ŋ漀(桰噓Z좘ÿ
ตามคาขอของเจ้าหน้าที่
ดอาหาร ยานพาหนะ อุปกรณ์
รวมทั้งหน้าที่ในการอนุญาตใ

More resources at foodauthority.nsw.gov.au
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ขั้นตอนที่ธุรกิจอาหารควรปฏิ
หน้าที่แล้ว และ
บัติเพื่อยืนยันว่าตนทาหน้าที่ต  ให้ข้อมูลหรือแสดงเอกสารใด
ามกฎหมายแล้ว
ก็ตามที่บุคคลดังกล่าวทราบอยู่
รวมทั้งหน้าที่ในการยืนยันว่าอ
แล้วว่าเป็นเท็จหรือทาให้เข้าใ
าหารที่ผลิตหรือขายนั้นมีควา
จผิด
มปลอดภัยต่อการบริโภค
บทลงโทษสาหรับความผิดต่อเจ้
เหมาะสม
าหน้าที่
และติดฉลากถูกต้องแล้ว
ความผิดต่อเจ้าหน้าที่ทก
ี่ าลังปฏิบั
ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายใดๆ
ติหน้าที่ตามกฎหมายนี้จะมีโทษปรั
บสูงสุดคือหน่วยโทษปรับ 500
ของ Food Authority


จะเป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติแ
ละบังคับใช้กฎหมายของเรา

หน่วย ($55,000)

การร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ทีไ
่ ด้รบ
ั อนุญาต
ท่านสามารถยื่นร้องเรียนเจ้าหน้า
ที่ได้ท:ี่
Director
Compliance,Biosecurity &
Food Safety
PO Box 6682
Silverwater NSW 1811
1300 552 406

วุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ทไ
ี่ ด้
ความผิดต่อเจ้าหน้าที่ทไ
ี่ ด้รบ
ั มอ รับมอบอานาจ
ข้อมูลเพิม
่ เติม
บอานาจ
เจ้าหน้าที่หลายคนมีวุฒิอด
ุ มศึกษา
เป็นความผิดถ้าบุคคลใดทาสิ่งต่อไ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ 
ความปลอดภัยอาหาร
ปนี้โดยไม่มีเหตุอันควร:
การจะเป็นเจ้าหน้าทีไ
่ ด้นน
ั้ พวกเข
 ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้ าต้องผ่านการอบรมอย่างเข้มงวด
าที่
เจ้าหน้าที่จะเข้าอบรมในหลักสูตรเ
 ขัดขืน กีดขวาง
ฉพาะทางและการประชุมสรุปเป็น 
หรือพยายามกีดขวาง
ประจาเพื่อยืนยันว่าทักษะและควา
ปลอมตัว ข่มขู่ คุกคาม
มรู้ของพวกเขาอยู่แถวหน้าของวิธี
หรือทาร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างก ปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมอา
ารปฏิบัติหน้าที่
หาร
 เก็บ กาจัด
เจ้าหน้าที่จะประจาอยู่ที่สานักงาน
หรือกระทาสิ่งใดต่ออาหาร
ในนครหลวงหนึ่งแห่งและสานักงา
ยานพาหนะ อุปกรณ์
บรรจุภัณฑ์
นภูมิภาคอีกหลายแห่งทั่วรัฐ NSW
รวมทั้งฉลากหรือสื่อโฆษณา
หรือสิ่งใดก็ตามที่ถูกยึดไว้

แวะชมเว็บไซต์ของ NSW
Food Authority ที่
www.foodauthority.nsw.go
v.au
โทรสอบถามสายด่วนที่เบอร์
1300 552 406

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้า
About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
ABN 47 080 404 416
More
More resources
resourcesatatfoodauthority.nsw.gov.au
foodauthority.nsw.gov.au
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nswfoodauth
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