
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การตอ่อายใุบอนญุาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสม

อาหาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ใบอนุญาตประกอบกจิการประเภทสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหารทีอ่อกตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ 

พ.ศ.2535 มอีายหุนึง่ปี ดงันัน้ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการตอ่ไปตอ้งยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต กอ่นใบอนุญาต

สิน้อาย ุเมือ่ไดย้ืน่ค าขอพรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่ เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะสัง่ไมต่อ่อายุ

ใบอนุญาต หากมายืน่ขอตอ่ใบอนุญาตแลว้ ไมช่ าระคา่ธรรมเนยีมการอนุญาตตามก าหนด เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจปรับฐาน

ช าระคา่ธรรมเนยีมลา่ชา้ รอ้ยละ 20 ของคา่ธรรมเนยีมทีค่า้งช าระ กรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งช าระคา่ธรรมเนยีมตดิตอ่กนัเกนิกวา่

สองครัง้ เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้นั้น้หยดุการด าเนนิกจิการไวจ้นกวา่จะไดเ้สยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ปรับจนครบจ านวน 

หรอืกรณียืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตหลงัใบอนุญาตสิน้อายแุลว้ ตอ้งด าเนนิการขออนุญาตใหม่  

 

 เงือ่นไขในการยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต 

 

 1. ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตามรายการทีร่ะบใุนคูม่อืนี้  

 

 2. ตอ้งยืน่ค าขอกอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ 

 

 3. ไมอ่ยูร่ะหวา่งมคี าสัง่ใหป้รับปรุงแกไ้ขสถานประกอบการ หรอืกรณีกอ่เหตเุดอืดรอ้นร าคาญตอ้งด าเนนิการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ 

จงึจะพจิารณาตอ่อายใุบอนุญาต 

 

4. ตอ้งยนิยอมใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ ผูซ้ ึง่ไดรั้บแตง่ตัง้จากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืเจา้พนักงานสาธารณสขุ เขา้ไปในสถาน

ประกอบการระหวา่งพระอาทติยข์ึน้และพระอาทติยต์กหรอืในเวลาท าการเพือ่ตรวจสอบหรอืควบคมุใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ทอ้งถิน่หรอืพระราชบญัญัตนิี ้ตลอดจนการใหข้อ้มลูขอ้เท็จจรงิหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่น่ันจะถือวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 
ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่ใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่

จ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร สอ .5  พรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน และเจา้หนา้ทีล่งรับค าขอตอ่ใบอนุญาต  

(หมายเหต:ุ -)  

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

การตรวจสอบขอ้มลูสถานประกอบการวา่กอ่เหตเุดอืดรอ้น

ร าคาญ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

15 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา-คนไทย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีนติบิคุคล-คนไทย,ตา่งดา้ว) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 

3) 
 

ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสถานที่
สะสมอาหาร สอ.5 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

4) 

 

ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

(ฉบบัจรงิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถานประกอบการพรอ้ม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายพรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจแสดง
บตัรประจ าตวัประชาชน (กรณีผูถ้อืใบอนุญาตไมส่ามารถมายืน่ค า

ขอดว้ยตวัเอง ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

7) 

 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการใชอ้าคารทีเ่ป็นสถาน

ประกอบการ เชน่ โฉนดทีด่นิ สญัญาซือ้ขาย สญัญาเชา่ หนงัสอื

ยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองผา่นการอบรมหลกัสตูรสขุาภบิาลอาหารของ

กรุงเทพมหานครของผูย้ ืน่ขอใบอนุญาตและตามจ านวนผูส้มัผสั
อาหาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรุงเทพมหานคร 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

9) 

 

ใบรบัรองแพทย ์การตรวจโรคตดิตอ่ 9 โรค ไดแ้ก ่วณัโรค 

อหวิาตกโรค ไขร้ากสาดนอ้ย โรคบดิ ไขส้กุใส โรคคางทมู โรค
เรือ้น โรคผวิหนงัทีน่า่รงัเกยีจ และโรคตบัอกัเสบทีเ่กดิจากไวรสัเอ 

ตามจ านวนผูส้มัผสัอาหาร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการแพทย ์

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหนา่ยอาหาร
หรอืสถานทีส่ะสมอาหาร 

(หมายเหต:ุ ( - พืน้ทีป่ระกอบการไมเ่กนิ 300 ตารางเมตร อตัรา
คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาทตอ่ปี 

  - พืน้ทีป่ระกอบการเกนิ 300 ตารางเมตรคดิเพิม่ตารางเมตรละ 5 บาท 
โดยใหค้ดิพืน้ทีเ่ป็นจ านวนเต็มปัดเศษทิง้ แตร่วมแลว้คา่ธรรมเนยีมไมเ่กนิ 
3,000 บาทตอ่ปี 

))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) 2. ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กทม. 1555   

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต จัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร  

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



  

2)พระราชบญัญัตอิาหาร พ.ศ. 2522  
  

3)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522  
  

4)กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคมุการใช ้พ .ศ.2552  

  
5)กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556  

  
6)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคมุอาคาร พ .ศ.2544  

  
7)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมส าหรับการด าเนนิกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ  (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2548  

  
8)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ .ศ.2545  

  
9)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด  

  
10)พระราชบญัญัตผัิงเมอืง พ.ศ.2518 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2535  

  
11)พระราชบญัญัตสิง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ .ศ.2535  

  
12)พระราชบญัญัตสิถานบรกิาร พ.ศ.2509  

  

13)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2549  
  

14)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร พ .ศ.2546  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การตอ่อายใุบอนุญาตจัดตัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรอืสถานทีส่ะสมอาหาร ส านักงานเขตทวี

วฒันา สวีกิา 21/07/2015 09:49 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


