
 

 

ทา่นตอ้งการขายอาหาร, 
ผลติภณัฑเ์คม ีหรอื 
เครือ่งส าอางคห์รอืไม?่ 
ขอ้มลูเหลา่นี ้
มุง่เนน้ไปทีท่า่นทีต่อ้งการเริม่ประกอบกจิการ หรอื 
รับตอ่ชว่งกจิการดา้นอาหาร หรอื 
การขายผลติภัณฑส์ารเคม ีและ เครือ่งส าอางค ์ 
 

ทา่นมหีนา้ทีรั่บผดิชอบทีจ่ะท าใหก้จิการของทา่นปฏบิตัติามกฎหมาย 
ประมาลฏหมายทีอ่า้งองิถงึในเอกสารขอ้มลูฉบบันี้ คอื 
กฎหมายเกีย่วกบั การก ากบัดแูลของหน่วยงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประมวลกฎหมายอาหาร และ สิง่แวดลอ้ม  

 
 

 

 

 



 

 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการขายอาหาร  

 

ทา่นจะขายอาหารใชไ่หม? 
เมือ่ทา่นเริม่ประกอบกจิการทางดา้นอาหาร 
ทา่นจ าเป็นตอ้งแจง้ลงทะเบยีนทีส่ านักงานสิง่แวดลอ้มประจ าเทศบาลเมอืงเชอปิงเสยีกอ่นทีท่า่นจะเริม่
ด าเนนิกจิการ ควรค านงึถงึเสมอดว้ยวา่ หากทา่นรับตอ่ชว่ง กจิการทีด่ าเนนิอยูแ่ลว้ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนกอ่นเสมอ หากทา่นไมแ่น่ใจวา่ทา่นตอ้งท าสิง่ใดบา้ง 
ทา่นสามารถหันมาปรกึษาทีส่ านักงานสิง่แวดลอ้ม เพือ่ขอรับความชว่ยเหลอืได ้

กจิการทางดา้นอาหารจะตอ้งลงทะเบยีน 
กจิการทกุอยา่งไมว่า่จะขาย หรอื ผลติอาหารจ าเป็นจะตอ้ง                                            
ลงทะเบยีน ถงึแมว้า่การขายจะมปีรมิาณนอ้ยก็ตาม ทา่นจะ     
ตอ้งยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอลงทะเบยีนมาทีส่ านักงานสิง่แวดลอ้ม 

การลงทะเบยีนท าโดยการกรอกแบบฟอรม์ค ารอ้งเรือ่ง 
การลงทะเบยีนโรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบอาหารและ  
แบบฟอรม์, เอกสารอา้งองิส าหรับระดับความเสีย่งของ       
กจิการและ น ามายืน่ทีส่ านักงานสิง่แวดลอ้ม  

ระดับความเสีย่งของกจิการ
จากเอกสารอา้งองิเกีย่วกบัระดับความเสีย่งจะค านวณออกมาวา่  
เป็นระยะเวลากีช่ัว่โมงทีจ่ะมกีารตรวจสอบกจิการของทา่น ถา้ความ 
เสีย่งสงู ขอบเขตในการตรวจสอบกจิการของทา่นก็จะหลายชัว่โมง 
คา่ธรรมเนยีมการตรวจประจ าปีในการตรวจสอบครัง้นัน้ ๆ เป็นไป 
ตามอัตราตอ่ชัว่โมงของเทศบาลเมอืง คา่ธรรมเนยีมอาจเปลีย่น 
แปลงได ้ขึน้อยูก่ับผลของการตรวจสอบทีป่รากฎจากการตรวจสอบ 
ของส านักงานสิง่แวดลอ้ม 

  

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีน 

โรงงานหรอืสถานทีป่ระกอบอาหาร  และ 

เอกสารอา้งองิส าหรับระดบัความเสีย่ง 

ทา่นสามารถหาไดท้ีเ่ว็บไซตข์องเทศบาลเมอืงเชอปิง 

หรอื สามารถขอรับไดท้ี ่ส านักงานสิง่แวดลอ้ม  



 

 

เมือ่ไรทีข่า้พเจา้จะเริม่กจิการได?้ 
กจิการจะอนุญาตใหเ้ริม่ไดส้องสปัดาหห์ลังจากทีก่ารแจง้ลงทะเบยีนทีส่ านักงานสิง่แวดลอ้มเสร็จสิน้อย่
างสมบรู ์ถา้หากทา่นไดรั้บค าตอบวา่การลงทะเบยีนของทา่นเสร็จเรยีบรอ้ยเร็วกวา่นัน้ 
ก็อนุญาตใหท้า่นเริม่กจิการไดเ้ลย  

ทา่นมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการหาความรูเ้รือ่งกฎเกณฑ ์และ กฎหมาย  

ผูป้ระกอบกจิการมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการมคีวามรูท้ีเ่พยีงพอในเรือ่งกฎเกณฑต์า่ง ๆ และ ทา่น 
และลกูจา้งจะจัดการกับอาหารอยา่งไร ทา่นมหีนา้ทีรั่บผดิชอบอกีดว้ย อยา่งเชน่ 
เรือ่งสนิคา้ทีข่ายตอ้งท าเครือ่งหมายทันท ีและ ทา่นสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ 
สนิคา้ของทา่นมาจากทีไ่หน (เรยีกวา่ 
สามารถตดิตามทีม่าได)้ 

หากผูต้รวจสอบพบถงึความบกพรอ่งดังกลา่วในกิ
จการ 
เขาจะแจง้ใหท้า่นทราบขณะทีท่ าการตรวจสอบ 
ทา่นสามารถตัง้ค าถามไดด้ว้ยวา่ 
ความบกพรอ่งจะสามารถจัดการแกไ้ขไดอ้ยา่งไร   

หลังจากการตรวจสอบทกุครัง้ 
เจา้หนา้ทีจ่ะเขยีนรายงานการตรวจสอบหลังจากนั้
นและสง่ไปใหท้า่น ในรายงานมใีจความเรือ่ง 
ผูต้รวจสอบไดส้งัเกตเห็นสิง่ตา่ง 
ๆทีผ่ดิพลาดและไมถ่กูตอ้งตามกฎเกณฑ ์
ถา้หากทา่นมคี าถาม, ความคดิเห็น หรอื 
ไมเ่ขา้ใจเนือ้หาในรายงาน 
ยนิดตีดิตอ่กลับมาสอบถามทีผู่ต้รวจสอบสิง่แวดล ้
อมได ้ 

ส านักงานสิง่แวดลอ้มตรวจสอบเพือ่ 
ใหท้า่นท าตามกฎหมาย  
ส านักงานสิง่แวดลอ้มประจ าเทศบาลเมอืงเชอปิง 
คอื หน่วยราชการทีม่หีนา้ทีด่แูลกจิการทีเ่กีย่ว 
ขอ้งกับอาหาร ซึง่หมายความวา่ เราตรวจสอบ 
อยา่งเชน่ รา้นอาหาร, ภัตตาคาร, รา้นพซิซา่, 
รา้นกาแฟ และ การคา้ขายทีจั่ตรัุส และ ตามถนน  

ส านักงานสิง่แวดลอ้มท าการตรวจสอบสม า่เสมอใ
นกจิการทางดา้นนี ้เพือ่ดแูลใหป้ฏบิัตติามกฎหมาย และ กฎเกณฑต์า่ง ๆ 
จดุประสงคข์องการตรวจสอบคอื เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ มกีารเสนออาหารทีป่ลอดภยัใหแ้ก ่
พลเมอืงของเทศบาล และ ปฏบิัตติามกฎเกณฑต์า่ง ๆ  

การตรวจสอบ คอื การสนับสนุนผูป้ระกอบกจิการดว้ย 
ส านักงานสิง่แวดลอ้มสามารถใหค้ าปรกึษาแกท่า่นวา่ 
ทา่นควรจะปฏบิัตอิยา่งไรในการปฏบิัตติามกฎหมาย 
เจา้หนา้ทีส่ว่นใหญจ่ากส านักงานสิง่แวดลอ้มจะมาตรวจสอบโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้, 
แตก็่มกีารตรวจสอบทีแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการตรวจสอบดว้ย  



 

 

เพือ่วางแผนการตรวจสอบ ทา่นตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมประจ าปี 
ประเมนิจากกจิการของทา่นอยูใ่นความเสีย่งระดับไหน 

การตรวจสอบพเิศษ 

ถา้สงัเกตเห็นในขณะทีท่ าการตรวจสอบวา่ ไมป่ฏบิัตติามกฎหมาย อาจมกีารตรวจสอบพเิศษ 
ในการตรวจสอบครัง้ดังกลา่ว เราตอ้งตดิตามผลในเรือ่งสิง่ทีบ่กพรอ่งใหไ้ดรั้บการจัดการ 
การตรวจสอบเหลา่นัน้ทา่นตอ้งจา่ยเพิม่ 
คา่ธรรมเนยีมเทา่ไรนัน้ขึน้อยูก่ับวา่ใชเ้วลาในการท าเรือ่งนีน้านเพยีงใด  

เพือ่การตรวจสอบทีม่ปีระสทิธภิาพ  
เมือ่ส านักงานสิง่แวดลอ้มมาเพือ่ท าการตรวจสอบ ตามกฎหมาย 
ทา่นและลกูจา้งตอ้งใหผู้ต้รวจสอบเขา้ในสถานทีป่ระกอบการ, แสดงเอกสาร และ 
ตอบค าถามผูท้ าการตรวจสอบ  

  



 

 

 

การดแูลเรือ่งอืน่ ๆในขอบเขตของอาหาร 
นอกเหนอืจากการตรวจสอบ และ 
ราคาในขอบเขตของเรือ่งอาหารแลว้ อาจมกีารตรวจสอบ 
และคา่ธรรมเนยีม ขณะตรวจสอบ ตามประมวลกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
อาจจะเป็นเรือ่งการตรวจสอบเรือ่งการจัดการกบัขยะ และ 
การตรวจสอบผลติภัณฑเ์คม ีหรอื เครือ่งส าอางค ์
ขึน้อยูก่บัผลติภัณฑอ์ะไรทีม่อียูใ่นกจิการของทา่น  
คา่ธรรมเนยีมเทา่ไรนัน้ขึน้อยูก่บัวา่ 
ใชเ้วลาในการด าเนนิเรือ่งนานเพยีงใด 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการขายผลติภั
ณฑเ์คมหีรอืเครือ่งส าอางค ์ 
 

กจิการทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑเ์คม ีหรอื เครือ่งส าอางค ์
อาจมกีารมาตรวจสอบโดยส านักงานสิง่แวดลอ้มดว้ย อยา่งเชน่ กจิการ 
รา้นคา้, รา้นท าผม และ กจิการเกีย่วสขุอนามัย เชน่ ชา่งท าเล็กและดแูลเทา้, 
ชา่งสกั และ ผูบ้รกิารดา้นฝังเข็ม  

ผลติภัณฑเ์คมหีมายถงึ เชน่ น ้ายาท าความสะอาด, น ้ายาซกัผา้, ส,ี กาว, สารละลาย และ ยาฆา่แมลง  
ผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางคห์มายถงึ เชน่ สบู,่ ครมี, น ้าหอม, ยาสฟัีน, เครือ่งส าอางค,์ แชมพ ูและ 
ผลติภัณฑเ์กีย่วกับเสน้ผมชนดิอืน่ ๆ สิง่ทีต่รวจสอบคอื สว่นผสมในผลติภัณฑ ์และ การตดิฉลาก เชน่ 
ตอ้งแยกกันคอื การตดิฉลากผลติภัณฑต์อ้งท าตามกฎหมายคอื ตอ้งเป็นภาษาสวเีดน   

 

 

  



 

 

หากไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 
 

เกดิอะไรขึน้ถา้ฉนัไมล่งทะเบยีนกจิการกบัส านกังานสิง่แวดลอ้ม?  

การประกอบกจิการเกีย่วกบัอาหารโดยไมล่งทะเบยีน เป็นสิง่ทีไ่มอ่นุญาต และ 
ทา่นจ าเป็นตอ้งจา่ยเงนิจ านวนมากทีเ่รยีกวา่ คา่ปรับกจิการดา้นอาหาร(sanktionsavgift) 

เนือ่งจากไมอ่นุญาตใหป้ระกอบกจิการโดยปราศจากการลงทะเบยีน 
จะตอ้งปิดกจิการจนกวา่จะลงทะเบยีนจะเสร็จสิน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
บอ่ยครัง้ส านักงานสิง่แวดลอ้มท าการลงทะเบยีนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ค าตดัสนิ (ค าส ัง่/ขอ้หา้ม) 

หากส านักงานสิง่แวดลอ้มพบสิง่บกพรอ่ง, และสิง่เหลา่นัน้ไมท่ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งทันท,ี 
ทา่นจะไดรั้บค าตดัสนิ(ค าสัง่) เรือ่งการจัดการกับสิง่ทีบ่กพรอ่งภายในเวลาทีก่ าหนด  

หากประเมนิวา่มคีวามจ าเป็น ทางส านักงานสิง่แวดลอ้มอาจ, ทันด ีหรอื หลังจากออกค าสัง่, ตัดสนิ 
เรือ่ง หา้มประกอบกจิการ, ขาย สนิคา้บางประเภท(หา้มขาย) เป็นตน้  

พรอ้มกับค าตัดสนิ (ค าสัง่/ขอ้หา้ม) อาจเชือ่มโยงตอ่ดว้ยคา่ปรับ (เงนิจ านวนหนึง่) 
ทีท่างกจิการจ าเป็นตอ้งจา่ย หากไมจั่ดการกับสิง่ทีบ่กพรอ่งใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด 

ส าหรับค าตัดสนิ(ค าสัง่/ขอ้หา้ม)  
ส านักงานสิง่แวดลอ้มคดิคา่ธรรมเนยีมส าหรับเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนนิเรือ่ง 

คา่ปรบัดา้นสิง่แวดลอ้ม/คา่ปรบักจิการดา้นอาหาร   
การตดิฉลากผลติภัณฑเ์คม ีและ เครือ่งส าอางคผ์ดิพลาด อาจน าไปสูก่ารทีท่า่นตอ้งจา่ยคา่ปรับ   
ส าหรับความผดิพลาดนัน้ เรยีกวา่ คา่ปรับดา้นสิง่แวดลอ้ม(miljösanktionsavgift) 

ในขอบเขตของเรือ่งอาหาร คา่ปรับกจิการดา้นอาหาร(sanktionsavgift) อาจตอ้งจา่ยหากทา่นอยา่งเชน่ 

ไมล่งทะเบยีนกจิการเกีย่วกับอาหารกอ่นทีจ่ะเริม่เปิดกจิการ   

 

การลดคา่ใชจ้า่ยของทา่นในการตรวจสอบของส านักงานสิง่แวดลอ้ม 
- โดยการหาความรูเ้รือ่งกฎเกณฑต์า่ง ๆวา่ อะไรทีต่อ้งปฏบิัตติามในกจิการของทา่น และ 

ท าใหแ้น่ใจวา่ ประกอบกจิการในวธิทีีถ่กูตอ้งทัง้โดยตัวทา่นเองและลกูจา้งของทา่น 
สิง่เหลา่นีเ้ป็นตัวตัดสนิกจิการของทา่นวา่จะสามารถประกอบการดว้ยความปลอดภัย และ 
วธิทีีถ่กูตอ้งส าหรับลกูคา้ของทา่นหรอืไม ่
จากนัน้ความจ าเป็นในการตรวจสอบจากฝ่ายส านักงานสิง่แวดลอ้มก็จะลดลง  

- กอ่นทีท่า่นจะเริม่ หรอื รับชว่งกจิการทางดา้นอาหารจะตอ้งลงทะเบยีนใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น  

- ควรค านงึถงึเรือ่ง การจัดการกับขยะของทา่น วา่จะตอ้งเป็นไปอยา่งไรและราคาเทา่ไรในเรือ่งนี้ 

 

ขอใหโ้ชคด!ี 
 

 

  



 

 

หากทา่นมคี าถาม? 
ยนิดตีดิตอ่มาทีเ่ราได!้ 

 

Miljökontoret 

miljokontoret@koping.se 

โทรศพัท:์ 0221-250 00 

ขอ้มลูมอียูท่ ีเ่ว็บไซต ์koping.se   ดว้ย  
 

ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรับทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ มขีอ้มลูทีล่ ิง้คด์งัตอ่ไปนี:้ 
 

 livsmedelsverket.se – ทีส่ านักงานอาหารเว็บไซตม์ขีอ้มลูด ีๆ 

ส าหรับทา่นทีป่ระกอบกจิการดา้นอาหาร  
 kemi.se – หากทา่นขายสารเคม ีมขีอ้มลูส าหรับทา่นทีเ่ว็บไซตก์ารตรวจสอบสารเคม ี 

 lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/ - 

หากทา่นขายผลติภัณฑเ์ครือ่งส าอางคม์ขีอ้มลูด ีๆส าหรับทา่นทีเ่ว็บไซตข์องส านักงานยา  

 vafabmiljo.se – หากทา่นตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ เรือ่ง 

มกีฎเกณฑอ์ะไรบา้งในการจัดการกับขยะของทา่น 

 

ขอ้มลูอืน่ ๆเกีย่วกบัการเริม่ประกอบกจิการ  
 

หากทา่นมขีอ้สงสยัและค าถามอืน่ ๆ เกีย่วกับการเริม่และการประกอบกจิการ 
ตดิตอ่มาไดท้ีห่น่วยงานดา้นการประกอบธรุกจิของเทศบาลเมอืง  
 

Näringslivsenheten 

naringsliv@koping.se 

โทรศพัท:์ 0221-250 00 
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