
              คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานที่ใหบริการ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                          วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997 ตอ 5                       (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                       ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
1. ตองรักษาเครื่องมือเคร่ืองใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปน
อาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงและสัตวพาหะนําโรค 
2. ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดท่ีรองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไมใหเปนที่เพาะพันธุแมลงและสัตวพาหะ     
นําโรคได และตองมกีารกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
3. ถาจะเปลี่ยนแปลง แกไข หรอืเพิ่มเตมิสถานที่ตองไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 
4. ตองปฏิบัติการอันใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ คําสั่งและประกาศของเทศบาลตําบลทาวอูทอง 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
 

ข้ันตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนแบบคําขอรับใบอนุญาต/ตอ            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                                
    ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน        กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม   
    (ระยะเวลา 5 นาที)  
 

3. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
    สุขภาพ (แบบ อภ.2) 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

4. ลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย          เจาพนักงานทองถ่ิน 
    ตอสุขภาพ 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 

 

 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 20 นาที 

       
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขาราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ           จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต     จํานวน 1 ฉบับ 
3. เอกสารแสดงสิทธิการใชสถานที่ หรือที่ดินอันเปนที่ตั้งสถานประกอบการ   จํานวน 1 ฉบับ 
4. สําเนาในอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวของ  จํานวน 1 ฉบับ 
5. แบบแปลนและผังบริเวณสถานท่ีกอสรางและกระบวนการจัดการของเสีย  จํานวน 1 ฉบับ 
6. อื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด  จํานวน 1 ฉบับ  
 
คาธรรมเนียม 
ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกในอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอ
ตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลากําหนด ใหชําระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแคผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการน้ันกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนยีมคร้ังตอไป 
 
การรับเร่ืองรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศพัท: 035-552997 ตอ 5 
 
 
   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่   
สะสมอาหาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                           วันจันทร ถึง วันศุกร  
โทรศัพท : 035-552997 ตอ 5                        (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)   
โทรสาร :  035-552997 ตอ 8                        ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น.และ 13.00 - 16.30 น. 
 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 

(1) สถานที่สะสมอาหาร ตองดูแลรักษาสถานที่สะสมอาหารใหถูกตองดวยสุขลักษณะดังตอไปนี้ 
 (1.1) รักษาสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการปองกันและกําจัดสัตวและแมลงพาหนะนําโรค 
 (1.2) ตองมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไมใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงและ
สัตว  นําโรคได และตองมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกตองดวยสุขลักษณะ 
 (1.3) จัดสิ่งของเคร่ืองใชและอุปกรณใหเปนระเบียบเรียบรอย และรกัษาใหสะอาดอยูเสมอ 
 (1.4) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของ       
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ และคําสั่งของเทศบาลตําบลทาวอูทอง 
 

(2) สถานที่จําหนายอาหาร ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ดังตอไปนี้ 
 (2.1) สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานที่เตรียม ปรงุ ประกอบอาหารตองสะอาดเปนระเบียบจัดเปน
สัดสวนและถูกสุขลักษณะ 
 (2.2) ไมเตรียม ปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนาหรือในหองน้ํา หองสวมและตองเตรียม ปรงุอาหาร
บนโตะที่สูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 (2.3) ใชสารปรุงแตงอาหารที่มีความปลอดภัยมีเครื่องหมายรบัรองของทางราชการ เชน มีเลขสารบบ
อาหาร (อย.) เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 
 (2.4) อาหารสด ตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุง หรือการเก็บอาหารประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปน
สัดสวน อาหารประเภทเนื้อสัตวดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส 
 (2.5) อาหารปรุงสําเร็จแลวเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดวางสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 (2.6) น้ําแข็งที่ใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปดใชอุปกรณท่ีมีดามน้ําไหล และที่ลาง
ภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 (2.7) ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาดอีก 2 คร้ัง หรือลางดวยน้ําไหล และที่ลาง
ภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 (๒.๘) เขียงและมีด ตองมีสภาพดีแยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ และผักผลไม 
 (๒.๙) ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามขึ้นในภาชนะโปรงสะอาด หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรง
สะอาดและมีการปกปด เก็บสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 
  
 
 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
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 (๒.๑๐) มูลฝอยและน้ําเสียทุกชนิด ตองกําจัดดวยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล 
 (๒.๑๑) หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอางลางมือท่ีใชการไดดีและมีสบูใช
ตลอดเวลา 
 (๒.๑๒) ผูสัมผัสอาหาร แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผากันเปอนที่สะอาด และสวมหมวก
หรือเน็ทคลุมผม  
 (๒.๑๓) ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียม ปรุง ประกอบ และจําหนายอาหารทุกคร้ังและ
ตองใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวทุกชนิด 
 (๒.๑๔) ผูสัมผัสอาหารที่มีบาดแผลท่ีมือ ตองปกปดปากแผลใหมิดชิดและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มี
โอกาสสัมผัสอาหาร 
 (๒.๑๕) ผูสัมผัสอาหารที่เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถติดตอไปยังผูบริโภคได โดยมีน้ําสะอาดเปนสื่อ ให
หยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษาใหหายขาด 
 (๒.๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดเก่ียวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคาํสั่งของ
เจาพนักงานทองถ่ิน รวมทั้งระเบียบ เทศบัญญัติ คําสั่งและประกาศของเทศบาลตําบลทาวอูทอง 
 
ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 
 

ข้ันตอน 
1. ผูประกอบการย่ืนแบบคําขอรับใบอนุญาตหรือ           กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม                                
    หนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหาร 
    และสถานที่สะสมอาหาร 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน        กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม   
    (ระยะเวลา 5 นาที)  
 

3. ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงจัดตั้ง         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
    สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
 

4. ลงนามใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้ง           เจาพนักงานทองถ่ิน 
    สถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
    (ระยะเวลา 5 นาที) 

 

 
ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน 20 นาที 

  
 
 
 
 
    

     หนวยงานผูรับผิดชอบ 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขาราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง     
การแจง           จํานวน 1 ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับใบอนุญาต/หนงัสือรบัรองการแจง    จํานวน 1 ฉบับ 
๓. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ  จํานวน 1 ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทยของผูขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ผูชวยจําหนายอาหารและผูปรุงอาหารของ
สถานประกอบการ                        จํานวน 1 ฉบับ
๕. แบบแปลนและผังบริเวณสถานท่ีกอสราง และกระบวนการจัดการของเสีย   จํานวน 1 ฉบับ 
6. เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   จํานวน 1 ฉบับ 
 
คาธรรมเนียม 
ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับ
ใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอ     
ตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหชําระคาปรับ
เพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระเวน แตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน
กิจการน้ันกอนถึงกําหนดการเสยีคาธรรมเนยีมคร้ังตอไป 

 
การรับเร่ืองรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลทาวอูทอง โทรศพัท: 035-552997 ตอ 5 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


