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เพ่ือประกันว่าอาหารทีท่่านจำหน่ายปลอดภัยต่อการบริโภค
เจ้าหน้าที่จะตรวจดูว่าอาหารที่ท่านผลิตเพื่อจำหน่ายนั้นปลอดภัย
ต่อการบริโภคหรือไม่ โดยจะมีการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ดังนี้:

> สถานประกอบการของท่าน
> ประเภทของอาหารทีท่านประกอบ
> วิธีการทำงานของท่าน
> ระบบการจัดการในเรื่องความปลอดภัยด้านโภชนาการ
โปรดดูรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าด้วยความสะอาดด้าน
อาหารได้จากคูม่อืชือ่ “ความสะอาดด้านโภชนาการ-ข้อแนะนำสำหรับผู้
ประกอบการ” จดัทำโดยสำนักงานมาตรฐานด้านอาหาร (FSA) หรอืติด
ตอ่สำนักงานสาธารณสขุด้านสิ่งแวดล้อมในท้องที่ของท่าน

เพ่ือประกันวา่คำอธบิายเกีย่วกับอาหารไม่มีถ้อยคำบิดเบอืด
เจา้หน้าที่จะตรวจสอบคำอธบิายเก่ียวกับอาหารแต่ละประเภทในเมนูหรือ
ในปา้ยโฆษณาเพ่ือใหแ้นใ่จวา่คำอธบิายดังกล่าวไม่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด
โปรดขอดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลักในการเขียนคำอธบิายอาหาร
ได้จากสำนักงานมาตรฐานด้านอาหาร เว็บไซท์ www.food.gov.uk

ความถี่ในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่อาจเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการของท่านตามปกติ หรือ
อาจไปเพราะมีผู้ร้องเรียน ส่วนจะตรวจบ่อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับประเภท
ของธรุกิจทีท่่านทำและประวัติการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาของท่าน สถาน
ประกอบการบางแหง่อาจมีการตรวจสอบอย่างน้อยหกเดือนครั้ง บางแห่ง
อาจทิ้งระยะห่างกวา่นัน้
เจา้หนา้ทีม่ีสทิธิท์ีจ่ะเขา้ไปตรวจสอบสถานประกอบการด้านอาหารได้ทุก
เวลาตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องนัดหมายกับเจ้าของ และปกติจะไม่มี
การแจง้ล่วงหนา้

วัตถุประสงค์
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ตรวจสอบ
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วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่เขา้ไปในสถานประกอบการของทา่น พวกเขาจะต้องปฏิบัติ
ตามกรอบข้อตกลงของสำนกังานมาตรฐานดา้นอาหารในเรื่องวิธีบังคับใช้
กฎหมายดา้นอาหารของเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่น รวมทั้งหลักปฏิบัติเกี่ยว
กบัการบังคับใช้กฎหมายดา้นอาหาร กรอบข้อตกลงดังกล่าวเป็นเร่ืองของ
หลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ต้องยึดปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย 
โปรดดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิจากเว็บไซทข์อง FSA คือ www.food.gov.uk
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงสถานประกอบการของท่านพวกเขาควรแสดงบัตรต้น
สังกัดให้ท่านด ูและควรปฏบิัติต่อท่านด้วยความสุภาพจนเสร็จส้ินภารกิจ 
เจา้หน้าที่ควรรายงานผลการตรวจสอบใหท้า่นทราบทุกครั้งหลังการเสร็จ
สิ้นการตรวจสอบ นัน่หมายความว่าหากเจา้หนา้ที่พบว่าสถานประกอบ
การของทา่นมีปัญหาประการใดก็จะแจ้งให้ท่านทราบพร้อมให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับวธิทีี่จะหลกีเลีย่งปัญหาดังกลา่ว
หากเจา้หน้าทีแ่นะนำใหท้่านแก้ไขในเรือ่งใด เขาควรจะต้องบอกท่านด้วย
ว่าคำแนะนำน้ันเปน็สิ่งทีท่า่นจะตอ้งนำไปปฏบิตัเิพราะเป็นข้อบังคับทาง
กฎหมาย หรือเป็นแค่คำแนะนำท่ัวไปเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ธรุกิจของท่านเอง
หลงัเสรจ็สิน้การตรวจสอบหากเจ้าหน้าท่ีจะขอร้องให้ท่านทำสิ่งหนึ่งส่ิงใด
กจ็ะตอ้งทำจดหมายถงึท่านเป็นลายลักษณ์อักษร หากเจ้าหน้าที่ชี้ว่าท่าน
ละเมดิกฎหมาย ก็จะต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านละเมิดกฎหมายข้อใด
เจา้หนา้ทีค่วรจะให้เวลาท่านตามสมควรในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เว้น
แตว่า่ปญัหาดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ทุกเมื่อ เจ้าหน้าที่จะ
ตอ้งใหค้ำแนะนำแก่ท่านด้วยว่าท่านควรปฏิบัติอย่างไรหากท่านประสงค์
จะรอ้งเรยีนวา่ไดร้บัความเดือดร้อนจากการตรวจสอบ (ดูหน้า 7)
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ขอบเขตอำนาจของเจ้าหน้าที่
หากเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบเห็นความจำเป็นท่ีจะ “บังคับใช้กฎหมาย” เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ก็สามารถทำได้ เช่น

> ขอตรวจสอบประวัติการประกอบธุรกิจของท่าน
> ขอตัวอย่างและรูปถ่ายอาหาร
> มีหนังสือแจ้งเตือนให้ท่านแก้ไขข้อบกพร่อง
> ยึดอาหารที่สงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อการบริโภค

เจ้าหน้าที่อาจมีหมายแจ้งเตือนถึงท่านในกรณีที่จำเป็น หมายแจ้งเตือนมี
สามประเภทหลัก ๆ  คือ

> “หมายแจ้งเตือนเรื่องให้ปรับปรุงความสะอาดด้านอาหาร” ซึ่งมีการ
ระบุถึงข้อบังคับบางอย่างที่ท่านต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากท่านกำลัง
ละเมิดกฎหมาย

> “หมายแจ้งเตือนด่วนเรื่องการรักษาความสะอาดด้านโภชนาการ” ซึ่ง
เป็นคำสั่งห้ามมิให้ท่านใช้กรรมวิธีบางอย่างในการประกอบอาหาร
หรือห้ามมิให้ท่านเข้าไปในสถานประกอบการของตัวเองหรือห้ามใช้
อุปกรณ์บางอย่างในสถานประกอบการณ์ของท่านเอง โดยหมายแจ้ง
เตือนประเภทนี้ต้องได้รับการรับรองจากศาลด้วย

> “หมายแจ้งเตือนให้แก้ไขข้อผิดพลาด” (สำหรับสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น) ซึ่งเป็นคำสั่งห้ามใช้กรรมวิธีบางอย่างใน
การประกอบอาหาร หรือห้ามมิให้ท่านเข้าไปในสถานประกอบการ
ของตัวเองหรือห้ามใช้อุปกรณ์บางอย่างในสถานประกอบการของ
ท่านเอง รวมทั้งกำหนดเง่ือนไขบางอย่างในการประกอบอาหารให้
ท่านนำไปปฏิบัติ – คล้ายกับหมายแจ้งเตือนด่วนเรื่องการรักษา
ความสะอาดด้านโภชนาการ แต่หมายแจ้งเตือนประเภทนี้ไม่ต้อง
ได้รับการรับรองจากศาล
เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจสอบอาจแจง้ใหพ้นกังานอยัการฟ้องร้องเอาผิดต่อท่าน
ในกรณีท่ีท่านทำผดิร้ายแรง หากศาลพบวา่ท่านผิดจริง ศาลอาจสั่งห้ามมิ
ให้ทา่นใช้กรรมวธิีบางอยา่งในการประกอบอาหาร หรือห้ามมิให้ท่านใช้
สถานประกอบการหรืออปุกรณต์า่ง ๆ  ในสถานประกอบการนั้น ๆ  หรือ
ห้ามมิให้ทา่นดำเนินธรุกิจด้านอาหารอกีตอ่ไป และอาจถึงขั้นส่ังปรับหรือ
จำคกุด้วยก็ได้



ท่านมีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรม
หน่วยงานสาธารณสุขทุกท้องท่ีจะมีระเบียบข้อบังคับในการรับเร่ืองร้อง
ทกุข์จากท่านในกรณีที่ท่านเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ดงันั้นหากท่านมีเร่ืองร้องทุกข์โปรดติดต่อหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขด้านส่ิง
แวดล้อมหรือฝ่ายดูแลมาตรฐานด้านการค้าของหน่วยงานในท้องที่ของ
ทา่นเพื่อดูว่าจะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้หรือไม่หรือถึงขั้นต้อง
ทำหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และหากยังไม่เป็นที่พอใจของท่าน 
ทา่นก็สามารถขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายในท้องท่ีของท่านได้
หากท่านเห็นว่าหน่วยงานในท้องที่ของท่านมีวิธีบังคับใช้กฎหมายต่าง
จากหน่วยงานในท้องที่อื่น ๆ  ท่านอาจขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสานงานด้านกฎหมายประจำท้องที่ของท่าน (LACORS) หรือถ้าเป็น
ในสก๊อตแลนด์คือคณะกรรมการประสานงานด้านอาหารแห่งสก๊อตแลนด์ 
โดยติดต่อผ่านสมาคมการค้าหรือหน่วยงานในท้องที่ของท่าน
นอกจากนั้นท่านสามารถร้องเรียนผ่านศาลแขวง (หรือผ่านผู้พิพากษาสูง
สดุถ้าเป็นในสก๊อตแลนด)์ เกี่ยวกับการที่หน่วยงานท้องถ่ินออกหมายแจ้ง
เตือนให้ท่านปรับปรุงความสะอาดด้านอาหารหรือให้ท่านแก้ไขข้อผิด
พลาดต่าง ๆ  หรือในกรณีที่หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่ยกเลิกคำสั่งห้ามมิให้
ทา่นใช้กรรมวิธีบางอย่างในการประกอบอาหารหรือห้ามมิให้ท่านเข้าไป
ในสถานประกอบการของตัวเองหรือห้ามใช้อุปกรณ์บางอย่างในสถาน
ประกอบการณ์ของท่านเอง คำสั่งห้ามดังกล่าวมีแต่ศาลเท่านั้นท่ีจะสั่งยก
เลิกได้
ในกรณีท่ีจะมีการออกหมายแจ้งเตือนมิให้ท่านใช้กรรมวิธีบางอย่างในการ
ประกอบอาหาร หรือห้ามมิให้ท่านเข้าไปในสถานประกอบการของตัวเอง
หรือห้ามใช้อุปกรณ์บางอย่างในสถานประกอบการณ์ของท่านเอง เจ้าหน้า
ทีจ่ะต้องขอคำรับรองจากศาล (หรือผู้พิพากษาสูงสุดถ้าเป็นในสก๊อตแลนด์)
ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
อาหารที่ถูกเจ้าหน้าท่ียึดไปหากจะมีการลงความเห็นว่าเป็นอาหารที่ไม่
เหมาะต่อการบริโภค ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาศาล
แขวง (หรือผู้พิพากษาสูงสุดถ้าเป็นในสก๊อตแลนด)์ ด้วย
ทา่นมีสิทธ์ิจะเข้าฟังการพิจารณาของศาลหากท่านต้องการ หากศาลชี้ว่า
สถานประกอบการของท่านถูกสั่งปิดโดยมิชอบหรืออาหารอย่างหนึ่งอย่าง
 ใดถูกยึดไปโดยมิชอบ ท่านมีสิทธิ์จะเรียกร้องค่าเสียหายได้

วิธีปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ
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ข้อมูล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานท้องถิ่นอาจให้คำแนะนำต่อท่านเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหาร
และหลักโภชนาการที่ท่านและทีมงานของท่านจำเป็นต้องทราบ โปรดดู
รายละเอียดเพิม่เติมได้จากเว็บไซท์ของ FSA คือ www.food.gov.uk และ
จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้:

สิ่งพิมพ์ของสำนักงานมาตรฐานด้านอาหาร 
Food hygiene – a guide for businesses
(ความสะอาดด้านโภชนาการ-ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ)–แนว
ทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับความสะอาดด้านโภชนาการ
Starting up – Your first steps to running a catering business
(การเปิดกิจการ-ก้าวแรกของการเปิดกิจการด้านอาหาร)–แนวทาง
ในการริเริ่มธุรกิจด้านอาหาร
ท่านที่ประสงค์จะขอรับเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ของสำนักงานมาตร
ฐานด้านอาหาร โปรดดูหมายเลขที่จะติดต่อได้ท่ีปกหลังของคู่มือฉบับนี้

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยด้านโภชนาการ
หากท่านเปน็เจา้ของธุรกิจขนาดยอ่ม สำนกังาน FSA มีเอกสารหลายชุด
ทีจ่ะช่วยให้ท่านใช้เปน็แนวทางในการจัดทำคู่มอืเกี่ยวกับขั้นตอนการจัด
การเรื่องความสะอาดด้านโภชนาการ โปรดตดิต่อหน่วยงานในท้องที่ของ
ทา่น หรือเขา้ไปทีเ่วบ็ไซท์ของ FSA คือ www.food.gov.uk

แนวทางปฏิบัติที่ดี
วงการธุรกิจด้านอาหารได้มีการผลิตคู่มือแนะนำวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านโภชนาการไว้มากมายซึ่งท่านสามารถนำไป
ศึกษาได้ นอกจากนั้นเอกสารแนะแนวเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ ๆ  ยังอยู่ใน
ระหว่างการจัดทำอีกหลายชุด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซท์
ของ FSA คือ  www.food.gov.uk
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ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักงานมาตรฐานด้านอาหาร
ท่านผู้ใดประสงค์จะขอรับคู่มือเล่มนี้หรือเอกสารชุดใดหรือหนังสือเล่มใดที่
จัดทำโดยสำนักงานมาตรฐานด้านอาหาร โปรดติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 0845 606 0667
มินิคอม 0845 606 0678
โทรสาร 020 8867 3225
อีเมล์ foodstandards@ecgroup.uk.com

เข้าไปที่เว็บไซท์ของสำนักงานมาตรฐานด้านอาหารwww.food.gov.uk
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