
คูมื่อสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน  
                             200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่ให้บริการ  : กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
               1. หลักเกณฑ์ วิธีการ : ผู้ใดประสงค์จัดตั งสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
อาคารหรือ พื นท่ีใดซึ่งมีพื นท่ีเกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด ให้ยื่นค้าขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั งสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมกับ
หลักฐานต่างๆ ตามท่ีเทศบาลต้าบลนางัวก้าหนด ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับการรับรองการแจ้งต้องมารับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมกับช้าระค่าธรรมเนียมภายในก้าหนด 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับ
หนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้มารับใบอนุญาตหรือรับหนังสือรับรองการแจ้งและช้าระค่าธรรม
เนียมภายในระยะเวลาท่ีก้าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  
              2. เงื่อนไข  
                        2.1 ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน  
                        2.2 สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของเทศ
บัญญัติเทศบาลต้าบลนางัว 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 

ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัด
อุดรธานี  41210 โทรศัพท์ : 042 287 313 

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร ์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก้าหนด)  
ตั งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วันทําการ 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร  

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจัดตั งสถานท่ีจ้าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
พร้อมหลักฐาน 

15 นาที เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

2) การตรวจสอบเอกสาร  
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค้าขอ และความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที  
หมายเหตุ : กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค้า
ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม เพื่อด้าเนินการหากไม่สามารถด้าเนินการ
ได้ ในขณะนั น ให้ จัดท้าบันทึกความบกพร่ องและรายการ
เอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก้าหนด 
โดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค้าขอลงนามไวใ้นบันทึกนั นด้วย 

1 ช่ัวโมง เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

3) การพิจารณา  
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ  
หมายเหตุ : กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้าน
สุขลักษณะแนะน้าให้ปรับปรุงแกไ้ขด้านสุขลักษณะ 

20 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALeKk02GMj0YOmkerQwhXANx8tRFUz7peA%3A1610868652361&source=hp&ei=rOcDYNveE9iQ4-EP_YuWqAc&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&oq=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToCCAA6BAgAEA06BAguEA06BggAEA0QHjoHCC4QDRCTAlCZCVi5cWCec2gAcAB4AIABzgGIAeYTkgEGNC4xNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb5LSuuaLuAhVYyDgGHf2FBXUQ4dUDCAc&uact=5


 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน  

             ฉบับจริง 0  ฉบับ  
             สําเนา    1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ของผู้ร้อง โดยเซ็นรับรองส้าเนาพร้อมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

2) สําเนาทะเบียนบา้น  
             ฉบับจริง  0  ฉบับ  
             สําเนา     1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ของผู้ร้อง โดยเซ็นรับรองส้าเนาพร้อมลงวันท่ี 

กรมการปกครอง 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
            ฉบับจริง   1  ฉบับ  
            สําเนา      1  ฉบับ  
หมายเหตุ : ใช้ในกรณีเป็นนิติบุคคลเท่านั น พร้อมเซ็นรับรอง
ส้าเนา และลงวันท่ี 

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

4) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 
           ฉบับจริง   1  ฉบับ  
           สําเนา      1   ฉบับ  
หมายเหตุ : ฉบับจริงหรือส้าเนาอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

5) ใบรับรองแพทย ์ 
           ฉบับจริง  1  ฉบับ  
           สําเนา     0  ฉบับ  
หมายเหตุ : ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ้าหน่ายอาหาร 

- 

  

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต/คําสั่งไม่อนุญาต  

การแจ้งค้าส่ังออกใบอนุญาต/ค้าส่ังไม่ อนุญาตให้ ต่ออายุ 
ใบอนุญาต  
หมายเหตุ : 1. กรณีอนุญาต มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขอ
อนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลา 15 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นก้าหนดถือว่าไม่ประสงค์
จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือขอ้แก้ตัวอันสมควร  
               2. กรณีไม่อนุญาต แจ้งค้าส่ังไม่ออกใบอนุญาต
จัดตั งสถานท่ีจ้าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื นท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิ์ ในการ
อุทธรณ์ 

8 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 

5) ชําระค่าธรรมเนียม 
หมายเหตุ : กรณีมีค้าส่ังอนุญาต 

1 วันท้า
การ 

เทศบาลต้าบลนางัว 
อ้าเภอน ้าโสม 

จังหวัดอุดรธานี 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) ใบมอบอํานาจ  

          ฉบับจริง  1 ฉบับ  
          สําเนา     1 ฉบับ  
หมายเหตุ : ใช้ในกรณีท่ีมีการมอบอ้านาจเท่านั น พร้อมเซ็น
รับรองส้าเนา 

- 

7) หลักฐานที่แสดงการเป็นผูมี้อํานาจลงนามแทนนติิบุคคล  
          ฉบับจริง  1 ฉบับ  
          สําเนา     1 ฉบับ  
หมายเหตุ : ใช้ในกรณีเป็นนิติบุคคลท่ีมีการมอบอ้านาจเท่านั น 
พร้อมเซ็นรับรองส้าเนาและลงวันท่ี 

- 

8) ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของสถาน 
ประกอบการ             
        ฉบับจริง  0  ฉบับ 
        สําเนา     1  ฉบับ  
หมายเหตุ : เซ็นรับรองส้าเนา พร้อมลงวันท่ี 

- 

9) แผนที่ต้ังสถานประกอบการพอสังเขป  
        ฉบับจริง  1  ฉบับ  
        สําเนา     1  ฉบับ  
หมายเหตุ : เซ็นรับรองส้าเนาพร้อมลงวันท่ี 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 

หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : พื นท่ีประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 
300 ตารางเมตร 

1,500 บาท 

2) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหาร 
หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
หมายเหตุ : พื นท่ีประกอบการเกิน 300 ตารางเมตรขึ นไป 
 

2,500 บาท 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ส้านักงานเทศบาลต้าบลนางัว  

หมายเหตุ : เลขท่ี 355 หมู่ 11 ถนนพยุงศักดิ์พฒันา ต้าบลนางัว อ้าเภอน ้าโสม จังหวัดอุดรธานี 
41210  
โทรศัพท์ : 042 287 313  
เว็บไซต์ : http://nangua.go.th/ 

 
 

https://www.google.co.th/search?sxsrf=ALeKk02GMj0YOmkerQwhXANx8tRFUz7peA%3A1610868652361&source=hp&ei=rOcDYNveE9iQ4-EP_YuWqAc&q=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&oq=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%A7&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToCCAA6BAgAEA06BAguEA06BggAEA0QHjoHCC4QDRCTAlCZCVi5cWCec2gAcAB4AIABzgGIAeYTkgEGNC4xNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjb5LSuuaLuAhVYyDgGHf2FBXUQ4dUDCAc&uact=5


แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ลําดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 


