
 

คู่มือบริการประชาชน 

ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารสว่นต าบลโนนทอง 

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 

  



ค าน า 

 

คู่มือประชาชนเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ารับบริการของทาง
ราชการ ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558  เกี่ยวกับการใบขออนุญาตต่างๆ  การจัดเก็บภาษี  
การให้ความช่วยเหลือ  การสนับสนุนและอ่ืนๆ  ทั้งนี้ยังอธิบายขั้นตอน การด าเนินงาน  ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ  และส่วนงานที่รับผิดชอบ  มีด้วยกันทั้งหมด  11 งาน  ผู้สร้างหวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่ผู้มารับ
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองเป็นอย่างมาก 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 



สารบัญ 
คู่มือประชาชน  เรื่อง          หน้าที่ 

1.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและต่อใบอนุญาตจดัตั้งตลาด     1-5 

2.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21       6-10 

3.การขออนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ี (เกิน 200 ตารางเมตร) 11-15 

4.การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ      16-19 

5.การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)    20-23 

6.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและทีด่ิน        24-26 

7.การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่        27-29 

8.การจัดเก็บภาษีปา้ย         30-32 

9.ช่วยเหลือสาธารณภัย         33-34 

10.รับแจ้งเรื่องร้องทุกข ์         35-36 

11.สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค        37-38 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จัดตั้งตลาดขึ้นตาม

อ านาจหน้าท่ีแต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณ

กลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 

1พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 

2กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

 

3พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
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2หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ต่อใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐท่ีได้จัดตั้งตลาด

ขึ้นตามอ านาจหน้าท่ีแต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค า

ขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหาก

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป น

ผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

 

1พ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

2พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 

3กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  

Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 วัน 

 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))  

15 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน

ของเอกสารหลักฐานทันที 
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น

ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 
 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))  

4 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 

    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบ

พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

    2.1. กรณีไม่อนุญาตให้ (ต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

 

 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

5) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา

ท่ีท้องถิ่นก าหนด 
2.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 



4 
 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามท่ีราชการ
ส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต) 

- 

4) 

 

ใบมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต) 

- 

5) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต) 

- 

6) 

 

(กรณี ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่น

เพ่ิมเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นส าเนา

ใบอนุญาตส่ิงปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐานแสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้
ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 

......2.แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
 

......3.ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือ
หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรท่ี

ท้องถิ่นก าหนด 

) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับละไม่เกิน 2,000 

บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)1)  พ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550  2) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 

2551  3) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

  
2)กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. 2551  

  
3)พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

  
4)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: 0 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด อบต.โนนทอง 17/08/2558 

19:45 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยาย

เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ   
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com 
Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร / พื้นท่ีก่อสร้าง 
(หมายเหตุ: -)  

15 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

2) การพิจารณา 

ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

15 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

4) 

 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ

ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากร

แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของ
ท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ

ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อ

อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคาร
สามารถรับแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง 

ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ
พ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของ

แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ี

รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต 
ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่

น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการ

ทนไฟจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม

กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 E-mail : nontong_kaset@hotmail.com Website : 

http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ  - 
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ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.โนนทอง ส าเนาคู่มือประชาชน 

17/08/2015 13:51 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่ (เกิน 200 ตารางเมตร) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีเกิน200 ตารางเมตรและมิใช่เป นการขาย

ของในตลาดต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ี

กฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

 2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

(4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด

ไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

2.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ขอตอ่ใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีเกิน200 ตารางเมตรและมิใช่เป น

ขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน

ใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบ

กิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่อ

อายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2.เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 
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(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  

Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรพร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

15 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

1 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

10 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

4) - 

1. การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 
    1.1 กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 

    1.2. กรณีไม่อนุญาต 

แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขออนุญาต

ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 
 

2.การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต 
 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

5) - 

1.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 
..... 2.ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

3) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบมอบอ านาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

5) 

 

หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาต

ส่ิงปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของ
สถานประกอบการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้
ปรุงอาหาร 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตรฉบับละไม่เกิน 

3,000 บาทต่อปี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 
nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ี (เกิน 200 ตารางเมตร)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นท่ี (เกิน 200 ตาราง

เมตร) อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:43 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของ

ท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

2.หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ขอต่อใบอนุญาต) 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต) เมือ่ได้

ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาตและ

หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่

เสมือนเป นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

(2) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (3) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 
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หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 20 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือ

ทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

15 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/

เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐาน

ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดโดยให้เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่น
ค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

3) การพิจารณา 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต (กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ) 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

10 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

4) การแจ้งค าส่ังออกใบอนุญาต/ค าส่ังไม่อนุญาต 

     1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร 

     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าส่ังไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 
 

 
 

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

5) ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าส่ังอนุญาต) 

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลา
ท่ีท้องถิ่นก าหนด 

 
(หมายเหตุ: (ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

3) 

 

แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผน

ท่ี) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

4) 

 

ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จ าหน่ายอาหารหรือ

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล

อาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขอใบอนุญาต / ต่อใบอนุญาต) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 
     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหน่ึงท่ีใดโดย

ปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาทต่อปี 
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน  50  บาทต่อ

ป ี

 
(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อก าหนดของท้องถิ่น))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 
nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

 

 

 



19 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 20.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  อบต.โนนทอง 17/08/2558 23:08 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนดพร้อมท้ังเอกสารประกอบการขออนุญาตตาม

ข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 

 

(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

2 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป นกิจการท่ีต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าส่ังไม่ต่อ

อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตส้ินสุดแล้วต้องด าเนินการ

ขออนุญาตใหม่เสมือนเป นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ท้ังนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระและกรณีท่ีผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารท่ีถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (2) ส าเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
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(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 

 (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ

ประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม
เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

3) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานประกอบการหลังจากนั้นจะมี
หนังสือแจ้งให้มารับใบอนุญาตหรือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาต พร้อม

ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

(หมายเหตุ: -)  

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้รับใบอนุญาต มารับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -)  

10 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับใบอนุญาต 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสถานท่ี

ประกอบการ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ(ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

4) 
 

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1.1 ขออนุญาตใหม่ /ต่ออายุใบอนุญาตเดิม 

1.2 กรณีต่อใบอนุญาตและเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงาน) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

5) 
 

เอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) การต่อใบอนุญาตใช้หลัดฐานเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตราย

ใหม่ และน าใบอนุญาตเดิมมาพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม โดยให้
ยื่นภายในก าหนด 30 วัน ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 
nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
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ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2545  
  

2)พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: 0 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)  อบต.โนนทอง 

17/08/2558 18:41 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดินจากทรัพย์สินที่เป นโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนๆและท่ีดินท่ีใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมี

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 

 

3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 

 

5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีท่ีเจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาท่ี

ก าหนดจะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด 

 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับ

แจ้งการประเมินโดยผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งเจ้าของทรัพย์สินทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีเจ้าของทรัพย์สินยื่นอุทธรณ์ 

(ภ.ร.ด.9) 

 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

11.จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

(ภ.ร.ด.๒) 
(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

3) การพิจารณา 
ผู้รับบริการช าระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.๑๒) 

(หมายเหตุ: -)  

1 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ร.ด.๑๒) ปีท่ีผ่านมา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ – 
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ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ. 2475 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน อบต.โนนทอง 17/08/2558 18:16 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ีพ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีโดยมี

หลักเกณฑ์แล่ะขั้นตอนดังนี้ 

1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี 

 

1.1 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีผู้ท่ีเป นเจ้าของท่ีดินในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการตีราคาปานกลางท่ีดิน 

 

(1) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภบท.5) พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ภายในเดือนมกราคมของปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดิน 

 

(2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจอสบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินทราบ

ว่าจะต้องเสียภาษีเป นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

 

(3) ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีหรือเจ้าของท่ีดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลัง

เดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน 

 

1.2 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเป นเจ้าของท่ีดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อท่ีดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 

(1) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 

30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

 

(2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป นหลักฐาน 

 

(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 

1.3 การยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินอันเป นเหตุให้การลดหย่อนเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืน

ท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

(1) เจ้าของท่ีดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน 

 

(2) เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป นหลักฐาน 

 

(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด 

 

(4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องท่ีในปีถัดไปจากปีท่ีมีการประเมินราคาปานกลางของท่ีดินให้ผู้รับประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปี

ก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 

2. กรณีเจ้าของท่ีดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางท่ีดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุงท้องท่ีแล้วเห็นว่าการประเมิน

นั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศ

ราคาปานกลางท่ีดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่กรณี 

 

 3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค า

ขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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4. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น

เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็น

ว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  
จังหวัดชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย์ : 36120 

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927 
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com 

Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน (ภ.บ.ท.๕) 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

3) การพิจารณา 
ผู้รับบริการช าระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.๕) 

(หมายเหตุ: -)  

1 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.บ.ท. ๕) ปีท่ีผ่านมา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

3) 

 

ส าเนาโฉนดท่ีดิน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

กรมท่ีดิน 
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ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 
nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติภาษีบ ารงุท้องท่ีพ.ศ.2508 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี อบต.โนนทอง 17/08/2558 17:51 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การจัดเก็บภาษีป้าย 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือ

เครื่องหมายท่ีใช้เพื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์

วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

 

 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 

 

3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 

 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 

 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาท่ีก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพิ่ม 

 

7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้ง

การประเมินเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันท่ีได้รับ

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 

 

8. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า

ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอ

ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอ

และเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

9. พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

 

10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้ว 

เห็นว่ามีความครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  

Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้รับบริการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าหน้ารับตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหตุ: -)  

2 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

3) การพิจารณา 
ผู้รับบริการช าระเงิน/รับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗) 

(หมายเหตุ: -)  

1 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (ภ.ป.๗) ปีท่ีผ่านมา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ – 
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ชื่อกระบวนงาน: การจัดเก็บภาษีป้าย  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: การรับช าระภาษีป้าย 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การรับช าระภาษีป้าย อบต.โนนทอง 17/08/2558 17:19 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : ช่วยเหลือสาธารณภัย 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่วยทันที่ท่ีได้รับแจ้งเหตุ 

  

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  

โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  
E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  

Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (ช่วยเหลือทันที่ ท่ีได้รับแจ้งเหตุ))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การพิจารณา 

รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ หมายเลข 089 845 2447 หรือโทร 

1169 
(หมายเหตุ: (ช่วยเหลือทันที่ท่ีได้รับแจ้งเหตุ))  

1 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

2) การพิจารณา 
รับทราบสถานท่ี ท่ีเกิดเหตุและออกปฏิบัติการทันท่ี 

(หมายเหตุ: (ภายในเขตให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง และพื้นท่ีข้างเคียงท่ีแจ้งขอความช่วยเหลือ))  

1 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 

3) การพิจารณา 
ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและน้ าส่งโรงพยาบาลต่อไป 

(หมายเหตุ: -)  

0 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 

(หมายเหตุ: -)  
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ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: ช่วยเหลือสาธารณภัย  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

  

2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ช่วยเหลือสาธารณภัย อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:04 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : รับแจ้งเร่ืองร้องทุกข์ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่วยเหลือตามความเป นจริงและสมควร 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 0 - 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประชาชนยื่นค าร้องขอรับความช่วยเหลือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นค าร้อง 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานข้อเท็จจริงต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

3) การพิจารณา 

ผู้บังคับบัญชาส่ังการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ร้อง 

(หมายเหตุ: -)  

3 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

4) การพิจารณา 

แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ 

(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหต ุ– 
 

กระทรวงมหาดไทย 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

2) 

 

เอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ - 

ชื่อกระบวนงาน: รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1) พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

  

2)พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้เขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้เขเพิ่มเติม 

ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์  อบต.โนนทอง 17/08/2558 22:27 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
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คู่มือส าหรับประชาชน : สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พิจารณาตามความเป นจริง จากความเดือดร้อนมากน้อยเท่าไร ช่วยเท่าท่ีช่วยได้ 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  
โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  

E-mail : nontong_kaset@hotmail.com  
Website : http://www.tambonnonthong.go.th/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 2.2 ชั่วโมง 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ประชาชนยื่นค าร้องขอรับความช่วยเหลือพร้อมเอกสาร
ประกอบการยื่นขออนุญาต 

(หมายเหตุ: -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

2) การพิจารณา 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้วเสนอต่อผู้มี
อ านาจอนุมัติ 

(หมายเหตุ: -)  

10 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

3) - 

เจ้าหน้าท่ีออกให้การช่วยเหลือ สนับสนุนน้ า อุปโภค - บริโภค 
ให้กับประชาชน 

(หมายเหตุ: -)  

2 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนทอง อ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

ใบค าร้อง/เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

- 

 
 

 



38 
 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  เลขท่ี 300 หมู่ท่ี 2 ต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
รหัสไปรษณีย์ : 36120  โทรศัพท์/โทรสาร : 098 614 2927 , 089 286 7927  E-mail : 

nontong_kaset@hotmail.com  Website : http://www.tambonnonthong.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน: สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 3.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค อบต.โนนทอง 17/08/2558 21:10 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


