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การทบทวนและตรวจทานคาตัดสิน
ถ้ าท่านได้ รับผลกระทบจากคำตัดสินขัน้ ต้ น (Initial decision) ตามกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้าปี 1992
ท่านสามารถขอให้ ทบทวนคาตัดสินดังกล่าวได้ คำตัดสินขัน้ ต้ นนันเป็
้ นคาตัดสินที่บญ
ั ญัติไว้ ในมาตราย่อยที่ 42(2) ของกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้าปี 1992
จะร้ องขอให้ มีการทบทวนได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นคาตัดสินขันต้
้ นที่ระบุไว้ ในมาตราย่อยที่ 42(2) ตามที่แสดงอยูใ่ นตารางที่ 1 ด้ านล่าง
ส่วนเรื่ องอื่นๆนันไม่
้ มสี ิทธิ์ได้ รับการทบทวนตามมาตราที่ 42
หมายเหตุ:ทางกระทรวงแนะนาว่าผู้นาเข้ าควรติดต่อผู้จดั การความปลอดภัยอาหารได้ ที่ IFIS-InspectionSupport@agriculture.gov.au
เพื่อหารื อข้ อกังวลเกี่ยวกับคาตัดสินขันต้
้ นทีเ่ กี่ยวข้ องกับอาหารนาเข้ าก่ อนจะเริ่ มการยืน่ คาร้ องตามมาตราที่ 42 ทังนี
้ ้
ผู้จดั การความปลอดภัยอาหารจะตอบกลับอีเมลของท่านภายใน 10 วันธุรกิจ
เป็ นหน้ าที่ของท่านที่จะต้ องอ่านส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเพื่อทาความเข้ าใจสิทธิ์ของท่านในการยื่นขอการทบทวนคาตัดสินนี ้
ตำรำงที่ 1 คำตัดสินขัน้ ต้ นที่สำมำรถขอให้ ทบทวนได้ ตำมมำตรำที่ 42 ของกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้ าปี 1992

อำหำรถูกตรวจสอบและ/หรื อวิเครำะห์

คำตัดสินขัน้ ต้ นที่สำมำรถขอให้ ทบทวนได้ ตำมกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้ าปี 1992
คาตัดสินตามมาตราที่ 12
ให้ ออกใบรับรองการควบคุมอาหารที่ระบุว่าอาหารที่เกี่ยวข้ องนั ้นต้ องได้ รับการตรวจสอบ
หรื อตรวจสอบและวิเคราะห์

ท่ ำนได้ รับคำแนะนำกำรตรวจสอบอำหำรนำ
เข้ ำที่ระบุว่ำอำหำรดังกล่ ำวไม่ ผ่ำนกำรตรวจ
สอบและ/หรื อกำรวิเครำะห์

คาตัดสินตามมาตราย่อยที่ 14(1) ให้ ออกคาแนะนาการตรวจสอบอาหารนาเข้ าที่ระบุว่าอาหาร
(นอกเหนือจากอาหารที่ถกู หรื ออาจถูกขอคาแนะนาอาหารนาเข้ าเพิม่ เติม)
นั ้นไม่ผ่านมาตรฐานและระบุวิธีการจัดการกับอาหารดังกล่าว

สถำนกำรณ์

ท่ ำนได้ ย่ นื ขอคำแนะนำกำรตรวจสอบอำหำ
รนำเข้ ำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับชิน้ ส่ วนเดียวกั
นของอำหำรดังกล่ ำว
แล้ วคำขอของท่ ำนถูกปฏิเสธ
ท่ ำนได้ ย่ นื ขอคำแนะนำกำรตรวจสอบอำหำ
รนำเข้ ำเพิ่มเติมของชิน้ ส่ วนอื่นของอำหำรที่
ไม่ ผ่ำนมำตรฐำน
อำหำรดังกล่ ำวถูกตรวจสอบและ/หรื อเพิ่มเ
ติมแล้ ว และก็ยังไม่ ผ่ำนมำตรฐำน
กำรเพิกถอนกำรอนุมัตกิ ำรดำเนินงำนแปรรู
ปอำหำรในต่ ำงประเทศ
จะไม่ ออกใบรั บรองกำรควบคุมอำหำรให้ จน
กว่ ำของที่ส่งไปรอบก่ อนนัน้ ได้ รับกำรบำบัด
ทำลำย หรื อส่ งคืนแล้ ว
จะไม่ ออกใบรั บรองกำรควบคุมอำหำรหรื อ
คำแนะนำกำรตรวจสอบอำหำรนำเข้ ำจนกว่
ำจะจ่ ำยค่ ำธรรมเนียมที่ค้ำงอยู่เสียก่ อน

คาตัดสินตามมาตราย่อยที่ 14(6)ที่ปฏิเสธคาขอคาแนะนาการตรวจสอบอาหารนาเข้ าเพิ่มเติม

คาตัดสินตามมาตราย่อยที่ 14(6)
ให้ ออกคาแนะนาการตรวจสอบอาหารนาเข้ าเพิ่มเติมที่ระบุว่าอาหารไม่ผ่านมาตรฐาน
และระบุวิธีการจัดการกับอาหารดังกล่าว
คาตัดสินโดยผู้ว่าการกระทรวง (Secretary) เพื่อเพิกถอนคาสัง่ ตามมาตราย่อยที่ 19(3)
คาตัดสินโดยผู้ว่าการกระทรวงตามมาตราย่อยที่ 20(13)
เพื่อสัง่ ว่าไม่ควรออกใบรับรองการควบคุมอาหารให้ แก่บคุ คลที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามการแจ้ งตามมา
ตราย่อยที่ 20(2), (3) หรื อ (4)
คาตัดสินโดยผู้ว่าการกระทรวงตามมาตราย่อยที่ 36(8)
เพื่อสัง่ ไม่ให้ ออกเอกสารเกี่ยวกับอาหารที่นาเข้ ามาโดยบุคคลที่ไม่ได้ จา่ ยค่าธรรมเนียมให้ กบั เครื
อรัฐ
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กำรเรี ยกค่ ำตอบแทนจำกอำหำรที่ถูกทำลำย
นัน้ ไม่ ได้ รับกำรอนุมัติ

คาตัดสินโดยผู้ว่าการกระทรวงตามมาตราย่อยที่ 39(1)

คาขอให้ ผ้ วู า่ การกระทรวงทบทวนตามมาตราที่ 42 ของกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้าปี 1992
คาขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของท่านต้ อง:
•
•

ถูกส่งให้ แก่ผ้ วู า่ การกระทรวงภายใน 28 วันนับจากวันที่ทา่ นได้ รับแจ้ งคาตัดสินขันต้
้ นเป็ นครัง้ แรก
ระบุอย่างชัดเจนว่าคาตัดสินขันต้
้ นใดที่ทา่ นกาลังขอให้ ผ้ วู า่ การกระทรวงทาการทบทวนตามมาตราที่ 42 ของกฎหมายควบคุมอาหารนาเข้าปี 1992
กรุณาอ้ างอิงอย่างชัดเจนไปยังคาตัดสินขันต้
้ นหนึง่ ข้ อหรื อมากกว่าที่ระบุอยูใ่ นมาตราย่อยที่ 42(2)

เราจะส่งหมายแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของคาตัดสินของผู้วา่ การกระทรวง และเหตุผลของคาตัดสินดังกล่าวให้ ทา่ นภายใน 28
วันนับจากวันที่ผ้ วู า่ การกระทรวงได้ รับคาขอของท่าน
ส่งคาขอของท่านไปยังผู้อานวยการฝ่ ายอาหารนาเข้ า (Director, Imported Food) ทาง:
อีเมล: foodimp@agriculture.gov.au
ไปรษณีย์:
Director, Imported Food
Department of Agriculture and Water Resources
GPO Box 858
Canberra ACT 2601

คาขอศาลอุทธรณ์การปกครอง (AAT)
ถ้ าผลประโยชน์ของท่านได้ รับผลกระทบจากคาตัดสินของผู้วา่ การกระทรวงหลังจากการทบทวนคาตัดสินขันต้
้ นแล้ ว ท่านอาจจะยืน่ คาร้ องขอไปยัง AAT
ให้ ทบทวนคาตัดสินของผู้วา่ การกระทรวงได้ การทบทวนนี ้จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้วา่ การกระทรวงได้ ทบทวนคาตัดสินขัน้ ต้ นแล้ ว
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