การแจ้ งของ
ธุรกิจค้ าปลีกอาหาร
หน่วยงานอาหาร)Food Authority( ของ
NSWได้ ยกเลิกข้ อกดาหนดเรื่ องการแจ้ งที่ซด ขาซ้ อนแล้ ว ตังแต่
ข เดือนกันยายน 2015
ธุรกิจค้ าปลีกอาหาร่ีหน้ าที่แจ้ งรายละเอียดของธุรกิจตนไปยังเทศบาลส่วนท้ องถิ่น
)Local council) เท่านันข
การเปลี่ยนแปลงเรื่องการแจ้ ง
หน่วยงาน Food Authority
ตระหนักดีวา่ รายละเอียดของธุรกิจที่ธรุ กิจค้ าปลีกอา
หารส่งไปยังเทศบาลส่วนท้ องถิ่น
นันา่
ข านข้ อกดาหนดตา่กนห่ายของFood Authority
และาลลัพธ์การแจ้ งตา่เจตนาร่ณ์ของกนห่าย่า
ตรฐานอาหารแห่งชาติและกนห่าย Food Act ปี
2003 แล้ ว
าลก็คือ
ธุรกิจค้ าปลีกอาหารไ่่จดาเป็ นต้ องแจ้ งรายละเอียด่า
ยัง Food Authority อีกต่อไปแล้ ว
การเปลี่ยนแปลงนี ขจะส่งาลดีตอ่ ธุรกิจค้ าปลีกอาหาร
ที่อยูภ่ ายใต้ การดูแลควา่ปลอดภัยอาหารของ
เทศบาลส่วนท้ องถิ่น ตัวอย่างเช่นร้ านอาหาร
ร้ านกาแฟ ซูเปอร์ ่าร์ เก็ต าู้ดแู ลเด็กทีบ่ ้ านตัวเอง
และาู้ขายอาหารแบบเคลื่อนที่และชัว่ คราว
ตอนนี ขธุรกิจเหล่านี ข่ีหน้ าที่สง่ รายละเอียดธุรกิจของต
นเพียงครังข เดียวเท่านันข –
นัน่ ก็คือส่งไปยังเทศบาลส่วนท้ องถิ่นของตน

ดูรายละเอียดเพิ่่เติ่เกี่ยวกับเรื่องนี ขได้ ที่หวั ข้ อการค้
าปลีก (Retail ของเว็บไซต์ )Food Authority

ข้ อกาหนดการแจ้ ง
ธุรกิจค้ าปลีกอาหารทุกแห่งต้ องยื่นแจ้ งต่อเทศบาลส่
วนท้ องถิ่นของตนก่อนจะเริ่่ทดาการค้ า
การแจ้ งคือการแจ้ งรายละเอียดของธุรกิจของท่าน
ซึง่ ประกอบด้ วยชื่อการค้ า รายละเอียดการติดต่อ
ที่ตงั ข รายละเอียดเจ้ าของ
และข้ อู่ลที่อธิบายลักษณะของธุรกิจอาหารของท่าน
เทศบาลส่วนท้ องถิ่นสา่ารถรับข้ อู่ลนี ขได้ หลายวิธี
เช่นเ่ื่อท่านยื่นขอบริการ ใบอนุญาต หรือการอนุ่ตั ิ
หรือเ่ื่อท่านกรอกแบบฟอร์ ่การแจ้ ง
กรุณาติดต่อเทศบาลส่วนท้ องถิ่นในพื ขนที่ของท่านถ้ า
ท่านไ่่แน่ใจว่าจะแจ้ งรายละเอียดธุรกิจของท่านอย่า
งไร
ถ้ าธุรกิจค้ าปลีกอาหารแจ้ งรายละเอียดธุรกิจในปั จจุ
บันของตนแก่เทศบาลส่วนท้ องถิ่นแล้ ว
ก็ถือว่าา่านข้ อกดาหนดการแจ้ งแล้ ว

ให้ ถือว่าธุรกิจอาหารที่ได้ รับอนุญาต (Licensed
food business)
วลาที่ยื่นคดาขอได้ สง่ รายละเอียดการแจ้ งของตนแล้ วเ
ใบอนุญาตที่กรอกข้ อู่ลแล้ ว
ส่วนธุรกิจอาหารที่ไ่่ใช่ค้าปลีกและไ่่ได้ รับอนุญาต
รว่ทังาู
ข ้ ค้าส่งและาู้าลิต ก็ยงั ่ีหน้ าที่ต้องยื่นแจ้ งต่อ
Food Authority เห่ือนเดิ่

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

ข้ อมูลเพิ่มเติม
ถ้ าท่าน่ีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคดาแนะนดานี ขหรือต้ องก
ารข้ อู่ลเพิ่่เติ่ กรุณาติดต่อ Food Authority
ได้ ทาง:
 1300 552 406
 contact@foodauthority.nsw.gov.au
 www.foodauthority.nsw.gov.au

สิ่งที่เทศบาลส่ วนท้ องถิ่นต้ องทา
สดาหรับธุรกิจค้ าปลีกอาหาร

รับข้ อู่ลเกี่ยวกับธุรกิจค้ าปลีกอาหารา่านกระบวนการที่่ีอยูเ่ ดิ่
และลบการอ้ างอิง่ายังเว็บไซต์ Food Notify ของ Food Authority ออกจากเว็บไซต์
เอกสาร และแบบฟอร์ ่ต่างๆ ไ่่จดาเป็ นต้ องทดาอย่างอื่น

สดาหรับธุรกิจอาหารที่ไ่่ใช่ค้าปลีก
(เช่นาู้ค้าส่ง าู้าลิต)

ส่งต่อธุรกิจอาหารที่ไ่่ใช่ค้าปลีก่ายังเว็บไซต์ของ Food Authority

สิ่งที่ธุรกิจต้ องทา
ธุรกิจค้ าปลีกอาหารที่่ีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั แจ้ งเทศบาลส่วนท้ องถิ่นถ้ ารายละเอียดของธุรกิจท่าน่ีการเปลีย่ นแปลง
ตรวจสอบว่าธุรกิจของท่านอยูใ่ นพื ขนที่ของเทศบาลใดได้ ที่www.olg.nsw.gov.au/public/mylocal-council/find-my-council.
ธุรกิจค้ าปลีกอาหารรายให่่

ทดาให้ ่นั่ ใจว่าท่านได้ แจ้ งรายละเอียดของธุรกิจท่าน่ายังเทศบาลส่วนท้ องถิ่นแล้ ว

ธุรกิจอาหารที่ไ่่ใช่ค้าปลีก

แวะไปที่เว็บไซต์ของ Food Authority ได้ ทwี่ ww.foodauthority.nsw.gov.au

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
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