
ทา่นตอ้งการขายอาหาร,
ผลติภณัฑเ์คม ีหรอื 
เครอืงสําอางคห์รอืไม?่
ขอ้มูลเหล่าน ีมุ่งเนน้ไปทที่านทตีอ้งการเรมิประกอบ
กจิการ หรอื รับต่อชว่งกจิการดา้นอาหาร หรอื การขาย
ผลติภัณฑส์ารเคม ีและ เครอืงสําอางค ์

ท่านมหีนา้ทรีับผดิชอบทจีะทําใหก้จิการของท่านปฏบิัตติามกฎหมาย 
ประมาลฏหมายทอีา้งองิถงึในเอกสารขอ้มูลฉบับนี คอื กฎหมาย
เกยีวกับ การกํากับดแูลของสํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคม
และโดยเฉพาะอย่างยงิประมวลกฎหมายอาหาร และ สงิแวดลอ้ม



สําหรับท่านทตีอ้งการขายอาหาร

ท่านจะขายอาหารใชไ่หม?
เมอืท่านเรมิประกอบกจิการทางดา้นอาหาร ท่านจําเป็นตอ้งแจง้ลงทะเบยีนทสํีานักงานบรหิารโครงสรา้งทาง
สงัคม ประจําเทศบาลเมอืงเชอปิงเสยีกอ่นทที่านจะเรมิดําเนนิกจิการ ควรคํานงึถงึเสมอดว้ยว่า หากท่านรับต่อ
ชว่ง กจิการทดีําเนนิอยู่แลว้ ท่านจําเป็นตอ้งลงทะเบยีนก่อนเสมอ หากท่านไม่แน่ใจวา่ท่านตอ้งทําสงิใดบา้ง 
ท่านสามารถหันมาปรกึษาทสํีานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมเพอืขอรับความชว่ยเหลอืได ้

กจิการทางดา้นอาหารจะตอ้งลงทะเบยีน
กจิการทุกอย่างไม่วา่จะขาย หรือ ผลติอาหารจําเป็นจะตอ้ง                                            
ลงทะเบยีน ถงึแมว้่าการขายจะมปีรมิาณนอ้ยก็ตาม ท่านจะ     ตอ้งยนื
คํารอ้งเพอืขอลงทะเบยีนมาทสํีานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคม

การลงทะเบยีนทําโดยการกรอกแบบฟอรม์คํารอ้งเรอืง
การลงทะเบยีนโรงงานหรือสถานทปีระกอบอาหารและ  แบบฟอรม์,
เอกสารอา้งองิสําหรับระดับความเสยีงของ  กจิการและ นํามายนืที
สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคม

ระดับความเสยีงของกจิการ
จากเอกสารอา้งองิเกยีวกับระดับความเสยีงจะคํานวณออกมาว่า 
เป็นระยะเวลากชีวัโมงทจีะมกีารตรวจสอบกจิการของทา่น ถา้ความ
เสยีงสงู ขอบเขตในการตรวจสอบกจิการของท่านก็จะหลายชวัโมง
ค่าธรรมเนียมการตรวจประจําปีในการตรวจสอบครังนัน ๆ เป็นไป ตาม
อัตราต่อชวัโมงของเทศบาลเมอืง ค่าธรรมเนียมอาจเปลยีน แปลงได ้
ขนึอยู่กับผลของการตรวจสอบทปีรากฎจากการตรวจสอบ ของสํานักงาน
บรหิารโครงสรา้งทางสงัคม

เมอืไรทขีา้พเจา้จะเรมิกจิการได?้
กจิการจะอนุญาตใหเ้รมิไดส้องสปัดาหห์ลังจากทกีารแจง้ลงทะเบยีนทสํีานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมเสร็จ
สนิอย่างสมบูร์ ถา้หากท่านไดร้ับคําตอบวา่การลงทะเบยีนของท่านเสร็จเรยีบรอ้ยเร็วกวา่นัน ก็อนุญาตใหท้่านเรมิ
กจิการไดเ้ลย

แบบฟอรม์สําหรับลงทะเบยีน โรงงานหรอืสถานที

ประกอบอาหาร  และ เอกสารอา้งองิสําหรับระดับความ

เสยีง ทา่นสามารถหาไดท้เีว็บไซตข์องเทศบาลเมอืง

เชอปิง หรอื สามารถขอรับไดท้ ีสํานักงานบรหิาร

โครงสรา้งทางสงัคม



ท่านมหีนา้ทรีับผดิชอบในการหาความรูเ้รอืงกฎเกณฑ ์และ กฎหมาย
ผูป้ระกอบกจิการมหีนา้ทรีับผดิชอบในการมคีวามรูท้เีพยีงพอในเรอืงกฎเกณฑต์่าง ๆ และ ท่าน และลูกจา้งจะ
จัดการกับอาหารอยา่งไร ท่านมหีนา้ทรีับผดิชอบอกีดว้ย อยา่งเชน่ เรืองสนิคา้ทขีายตอ้งทําเครอืงหมายทันที 
และ ท่านสามารถแสดงใหเ้ห็นว่า สนิคา้ของท่านมาจากทไีหน (เรยีกว่า สามารถตดิตามทมีาได)้

หากผูต้รวจสอบพบถงึความบกพร่องดังกล่าวในกจิการ เขาจะแจง้ใหท้่านทราบขณะททีําการตรวจสอบ ทา่น
สามารถตงัคําถามไดด้ว้ยว่า ความบกพรอ่งจะสามารถจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

หลังจากการตรวจสอบทุกครงั เจา้หนา้ทจีะเขยีนรายงานการตรวจสอบหลังจากนันและสง่ไปใหท้่าน ในรายงานมี
ใจความเรอืง ผูต้รวจสอบไดส้งัเกตเห็นสงิต่าง ๆทผีดิพลาดและไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์ถา้หากท่านมคีําถาม,
ความคดิเห็น หรอื ไม่เขา้ใจเนือหาในรายงาน ยนิดตีดิต่อกลับมาสอบถามทผีูต้รวจสอบสงิแวดลอ้มได ้

สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสังคม
ตรวจสอบเพอื ใหท้่านทําตาม
กฎหมาย
สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมประจําเทศบาล
เมอืงเชอปิง คอื หน่วยราชการทีมหีนา้ทดีูแลกจิการที
เกยีว ขอ้งกับอาหาร ซงึหมายความว่า เราตรวจสอบ 
อยา่งเชน่ รา้นอาหาร, ภัตตาคาร, รา้นพซิซา่, รา้น
กาแฟ และ การคา้ขายทจีัตุรัส และ ตามถนน 

สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมทําการตรวจสอบ
สมําเสมอในกจิการทางดา้นนี เพอืดูแลใหป้ฏบิัตติาม
กฎหมาย และ กฎเกณฑต์่าง ๆ จุดประสงค์ของการ
ตรวจสอบคอื เพอืใหแ้น่ใจวา่ มกีารเสนออาหารที
ปลอดภัยใหแ้ก่ พลเมอืงของเทศบาล และ ปฏบิัตติาม
กฎเกณฑต์่าง ๆ

การตรวจสอบ คอื การสนับสนุนผูป้ระกอบกจิการดว้ย 
สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมสามารถให ้
คําปรกึษาแก่ท่านวา่ ท่านควรจะปฏบิัตอิยา่งไรในการ
ปฏบิัตติามกฎหมาย เจา้หนา้ทสีว่นใหญ่จากสํานักงาน
บรหิารโครงสรา้งทางสงัคมจะมาตรวจสอบโดยไม่แจง้
ล่วงหนา้, แต่ก็มกีารตรวจสอบทีแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
กอ่นการตรวจสอบดว้ย

เพอืวางแผนการตรวจสอบ ท่านตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ประจําปี ประเมนิจากกจิการของท่านอยูใ่นความเสยีง
ระดับไหน

การตรวจสอบพเิศษ
ถา้สงัเกตเห็นในขณะททีําการตรวจสอบว่า ไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย อาจมกีารตรวจสอบพเิศษ ในการตรวจสอบ
ครงัดังกล่าว เราตอ้งตดิตามผลในเรอืงสงิทบีกพร่องใหไ้ดร้ับการจัดการ การตรวจสอบเหล่านันท่านตอ้งจ่ายเพมิ 
ค่าธรรมเนียมเท่าไรนันขนึอยู่กับว่าใชเ้วลาในการทําเรอืงนีนานเพียงใด 

เพอืการตรวจสอบทมีปีระสทิธภิาพ
เมอืสํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมมาเพอืทําการตรวจสอบ ตามกฎหมาย ทา่นและลูกจา้งตอ้งใหผู้ต้รวจ
สอบเขา้ในสถานทีประกอบการ, แสดงเอกสาร และ ตอบคําถามผูท้ําการตรวจสอบ 



การดแูลเรอืงอนื ๆใน
ขอบเขตของอาหาร
นอกเหนือจากการตรวจสอบ และ ราคาใน
ขอบเขตของเรอืงอาหารแลว้ อาจมกีาร
ตรวจสอบ และค่าธรรมเนียม ขณะตรวจสอบ
ตามประมวลกฎหมายสงิแวดลอ้ม อาจจะเป็น
เรอืงการตรวจสอบเรอืงการจัดการกับขยะ และ 
การตรวจสอบผลติภัณฑเ์คม ีหรอื 
เครอืงสําอางค ์ขนึอยู่กับผลติภัณฑอ์ะไรทมีอียู่
ในกจิการของท่าน ค่าธรรมเนียมเท่าไรนัน
ขนึอยู่กับว่า ใชเ้วลาในการดําเนนิเรอืงนาน
เพยีงใด

สําหรับท่านทตีอ้งการขาย
ผลติภัณฑเ์คมหีรอืเครอืงสําอางค ์
กจิการทจํีาหน่ายผลติภัณฑเ์คม ีหรอื 
เครอืงสําอางค ์อาจมกีารมาตรวจสอบโดย
สํานักงานบรหิารโครง สรา้งทางสังคมดว้ย
อย่างเชน่ กจิการ รา้นคา้, รา้นทําผม และ 
กจิการเกยีวสุขอนามัย เชน่ ชา่งทําเล็กและ
ดูแลเทา้, ชา่งสัก และ ผูบ้รกิารดา้นฝังเข็ม
ผลติภัณฑเ์คมหีมายถงึ เชน่ นํายาทําความสะอาด, นํายาซกัผา้, ส,ี
กาว, สารละลาย และ ยาฆา่แมลง  ผลติภัณฑเ์ครอืงสําอางคห์มายถงึ เชน่ สบู,่ ครมี, นําหอม, ยาสฟัีน,
เครอืงสําอางค,์ แชมพู และ ผลติภัณฑเ์กยีวกับเสน้ผมชนดิอนื ๆ สงิทตีรวจสอบคอื สว่นผสมในผลติภัณฑ ์และ 
การตดิฉลาก เชน่ ตอ้งแยกกันคอื การตดิฉลากผลติภัณฑต์อ้งทําตามกฎหมายคอื ตอ้งเป็นภาษาสวเีดน 



หากไม่ปฏบิัตติามกฎหมาย
เกดิอะไรขนึถา้ฉนัไม่ลงทะเบยีนกจิการกบัสาํนกังานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคม?
การประกอบกจิการเกยีวกับอาหารโดยไม่ลงทะเบยีน เป็นสงิทไีมอ่นุญาต และ ท่านจําเป็นตอ้งจ่ายเงนิจํานวน
มากทเีรยีกว่า ค่าปรับกจิการดา้นอาหาร(sanktionsavgift) เนืองจากไม่อนุญาตใหป้ระกอบกจิการโดยปราศจาก
การลงทะเบยีน จะตอ้งปิดกจิการจนกว่าจะลงทะเบยีนจะเสร็จสนิเรยีบรอ้ยแลว้ บอ่ยครงัสํานักงานบรหิาร
โครงสรา้งทางสงัคมทําการลงทะเบยีนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

คําตดัสนิ (คําสงั/ขอ้หา้ม)
หากสํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมพบสงิบกพร่อง, และสงิเหล่านันไม่ทําการแกไ้ขใหถู้กตอ้งทันท,ี ท่าน
จะไดร้ับคําตัดสนิ(คําสงั) เรอืงการจัดการกับสงิทบีกพร่องภายในเวลาทกีําหนด

หากประเมนิว่ามคีวามจําเป็น ทางสํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมอาจ, ทันด ีหรอื หลังจากออกคําสงั,
ตัดสนิ เรือง หา้มประกอบกจิการ, ขาย สนิคา้บางประเภท(หา้มขาย) เป็นตน้ 

พรอ้มกับคําตัดสนิ (คําสงั/ขอ้หา้ม) อาจเชอืมโยงต่อดว้ยค่าปรับ (เงนิจํานวนหนงึ) ททีางกจิการจําเป็นตอ้งจ่าย
หากไม่จัดการกับสงิทบีกพร่องใหถู้กตอ้งภายในเวลาทกีําหนด

สําหรับคําตัดสนิ(คําสงั/ขอ้หา้ม) สํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมคดิค่าธรรมเนียมสําหรับเวลาทใีชใ้นการ
ดําเนนิเรอืง

คา่ปรบัดา้นสงิแวดลอ้ม/คา่ปรบักจิการดา้นอาหาร
การตดิฉลากผลติภัณฑเ์คม ีและ เครืองสําอางคผ์ดิพลาด อาจนําไปสูก่ารทที่านตอ้งจ่ายค่าปรับ   สําหรับความ
ผดิพลาดนัน เรียกว่า ค่าปรับดา้นสงิแวดลอ้ม(miljösanktionsavgift) ในขอบเขตของเรอืงอาหาร ค่าปรับกจิการ
ดา้นอาหาร(sanktionsavgift) อาจตอ้งจ่ายหากท่านอยา่งเชน่ ไม่ลงทะเบยีนกจิการเกยีวกับอาหารก่อนทีจะเรมิ
เปิดกจิการ 

การลดค่าใชจ้่ายของท่านในการตรวจสอบของสํานักงานบรหิาร
โครงสรา้งทางสงัคม

- โดยการหาความรูเ้รอืงกฎเกณฑต์่าง ๆว่า อะไรทตีอ้งปฏบิัตติามในกจิการของทา่น และ ทําใหแ้น่ใจว่า
ประกอบกจิการในวธิทีถีูกตอ้งทังโดยตัวท่านเองและลูกจา้งของท่าน สงิเหลา่นีเป็นตัวตัดสนิกจิการของ
ท่านว่าจะสามารถประกอบการดว้ยความปลอดภัย และ วธิทีถีูกตอ้งสําหรับลูกคา้ของท่านหรอืไม่ จากนัน
ความจําเป็นในการตรวจสอบจากฝ่ายสํานักงานบรหิารโครงสรา้งทางสงัคมก็จะลดลง

- กอ่นทที่านจะเรมิ หรอื รับชว่งกจิการทางดา้นอาหารจะตอ้งลงทะเบยีนใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น 

- ควรคํานงึถงึเรือง การจัดการกับขยะของท่าน ว่าจะตอ้งเป็นไปอย่างไรและราคาเท่าไรในเรอืงนี

ขอใหโ้ชคด!ี



หากทา่นมคีําถาม?
ยนิดตีดิตอ่มาทเีราได!้

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnad@koping.se
โทรศพัท:์ 0221-250 00

ขอ้มูลมอียูท่เีว็บไซต ์ koping.se   ดว้ย 

สําหรับท่านทตีอ้งการรับทราบขอ้มูลเพมิเตมิ มขีอ้มูลทลีงิคด์ังตอ่ไปน:ี

 livsmedelsverket.se – ทสีาํนักงานอาหารเว็บไซตม์ขีอ้มูลดี ๆ สําหรับท่านทปีระกอบกจิการดา้น
อาหาร 

 kemi.se – หากท่านขายสารเคม ีมขีอ้มูลสําหรับท่านทเีว็บไซตก์ารตรวจสอบสารเคม ี

 lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/ - หากท่านขายผลติภัณฑเ์ครอืงสําอางคม์ี
ขอ้มูลดี ๆสําหรับท่านทเีว็บไซตข์องสํานักงานยา 

 vafabmiljo.se – หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพมิเตมิ เรอืง มกีฎเกณฑอ์ะไรบา้งในการจัดการกับขยะ
ของท่าน

ขอ้มูลอนื ๆเกยีวกับการเรมิประกอบกจิการ 

หากท่านมขีอ้สงสยัและคําถามอนื ๆ เกยีวกับการเรมิและการประกอบกจิการ ตดิตอ่มาไดท้หีน่วยงาน
ดา้นการประกอบธุรกจิของเทศบาลเมอืง 

Näringslivsenheten
naringsliv@koping.se
โทรศพัท:์ 0221-250 00


