
 

 

หน้า 1 
 

  

 

 

 

 

  

 

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
หมายเหตุ  (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
 

 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล

ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 

 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม   ใช้เวลา 20 นาท ี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน   ใช้เวลา 20 นาท ี
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ภายใน 15 ธ.ค. 
 

 

งานที่ให้บริการ           การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 



 

 

หน้า 2 
 

  

 

 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา  
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
    6. สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน1111/www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 3 
 

  

 
 

 

 

  

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
 
 

  

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคน
พิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 

 

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม   ใช้เวลา 20 นาท ี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   ใช้เวลา 20 นาท ี
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ภายใน 15 ธ.ค. 
  

  
1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

งานที่ให้บริการ           การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงานที่              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 4 
 

  

4. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) 

5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว) 

 
 
  

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรอืเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน 1111/ www.1111.go.th /ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับ
การสงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน

หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
วิธีการ 

1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 

2. ผู้ป่วยเอดส์ รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดย
พิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อ
การเข้าถงึบริการของรัฐ 

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่  ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่น
ความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

 
 

 

งานที่ให้บริการ           การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที่              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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1. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา   จ านวน 1 ชุด 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)   จ านวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)   จ านวน 1 ชุด 
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีที่ก าหนดให้เข้าบัญชีของผู้รับ

มอบอ านาจ)   จ านวน  1 ชุด 
 
 
 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่ างอ่ืนๆและที่ดินที่ใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นโดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการช 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 าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลา) 

6. เจ้าของทรัพย์สินด าเนินการช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินกรณีที่เจ้าของ
ทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนดจะต้องช าระเงินเพ่ิมด้วย 

7. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข
เพ่ิมเติมได ้

 

 
1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)                   
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และแจ้ง

การประเมินภาษ(ีภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2559) 
3. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าทีช่ าระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระภาษี

เกิน 30 วัน จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 
4. หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

งานที่ให้บริการ           การขอช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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(ภ.ร.ด.9) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ภาย 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้การประเมิน 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นขี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2559) 
 
  
 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  31  วัน 
                                               

 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ  
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินพร้อมส าเนาเช่นโฉนดที่ดินใบอนุญาตปลูกสร้างหนังสือ

สัญญาซื้อขายหรือให้โรงเรือนฯ 
4. หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมส าเนาเช่นใบทะเบียนการค้าทะเบียนพาณิชย์ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อมสัญญาเช่าอาคาร 

5. หนังสือรับรองนิติบุคคลและงบแสดงฐานะการเงิน(กรณีนิติบุคคล)พร้อมส าเนา 
6. หนังสือมอบอ านาจ(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

 
 
 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

ระยะเวลา 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  

 

 

  

ตามพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ
ช าระภาษีป้ายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืนหรือโฆษณา
การค้าหรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษี 

     2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 
     3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
     4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย 

(ภ.ป. 3) 
     5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันทีหรือช าระภาษีภายใน

ก าหนดเวลา) 
     6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้อง

ช าระภาษีและเงินเพิ่ม 
     7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้

ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบตามแบบ 
(ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

 
 
 
 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจ้งการ

ประเมินภาษี (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                     
พ.ศ. 2559) 

งานที่ให้บริการ           การขอช าระภาษีป้าย 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 



 

 

หน้า 10 
 

  

3. เจ้าของป้ายมีช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงินเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 

4. หากเจ้าของป้ายไม่พอใจการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารการประเมิน
ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นขี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ (ภ.ป.5) (ภายใน 30 วันตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2559 ) 

 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  46  วัน 
 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งหรือแสดงป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับป้ายวันเดือนปีที่ติดตั้งหรือแสดง 
4. หลักฐานการประกอบกิจการเช่นส าเนาใบทะเบียนการค้าส าเนาทะเบียนพาณิชย์ส าเนาทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
5. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) พร้อมส าเนา 
6. ส าเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 
7. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
 
 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

  
 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 
 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

ระยะเวลา 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  
 

การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) 
หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็ม
ตามจ านวนที่ก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้แต่หากกรณีที่
มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตาม
ความเหมาะสมทั้งนี้ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิดไว้ณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็ก
จะเข้าเรียน 1 ปี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับ
สมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 
 

  

1. ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด   ใช้ระยะเวลา 1 วัน 
          2. การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน       ใช้ระยะเวลา 7 วัน 

 
 
 

งานที่ให้บริการ         การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
                                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 



 

 

หน้า 12 
 

  

 
  

1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร และส าเนา จ านวน 1 ชุด  โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียนลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. ทะเบียนบ้านของนักเรียนบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและส าเนา 1 ชุด โดยบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองของนักเรียนลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) 1 ชุด 
4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครขนาดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานศึกษาก าหนด        

3 ชุด 
          5. กรณีไม่มีสูติบัตร(กรณีไม่มีสูติบัตรให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้แทน 
               (1) หนังสือรับรองการเกิดหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน 
               (2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองท าบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 13 
 

  

 

 

 

 
 

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 
 

 
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้ 

1.1  การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดินใช้บังคับได้แก่ 

(1) เทศบาล 
(2) กรุงเทพมหานคร 
(3) เมืองพัทยา 
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ

กรณีองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่ นซึ่ ง ไม่อยู่ ใน เขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ ใน เขตผั ง เมืองรวม ) 
         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ .ศ. 2543    
    2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

 

งานที่ให้บริการ           การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 14 
 

  

  
 

 
1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล    

ใช้ระยะเวลา 1 วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)   ใช้ระยะเวลา 5 วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง   ใช้ระยะเวลา 1 วัน 
 

 
 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
3. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 
4. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
5. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
6. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา               

ทุกหน้า 
7. หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการขุดดิน 
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
9. รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน๓เมตร

หรือพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบ
และค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

10. รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
11. ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตาราง

เมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

 
 

 
 

-  ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน ฉบับฉบับละ 500 บาท 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 



 

 

หน้า 15 
 

  

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 
 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  

 

 
1. การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้ 

1.1  การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับได้แก่ 

(1) เทศบาล 
(2) กรุงเทพมหานคร 
(3) เมืองพัทยา 
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ

กรณีองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่ นซึ่ ง ไม่อยู่ ใน เขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ ใน เขตผั ง เมืองรวม ) 
         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่ เป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ .ศ .2543    
    2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

งานที่ให้บริการ            การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล                  

ใช้ระยะเวลา 1 วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)  ใช้ระยะเวลา 5 วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง     ใช้ระยะเวลา 1 วัน 
 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
3. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
4. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
5. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา                  

ทุกหน้า 
6. หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน 
7. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
8. รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพ้ืนที่เกิน 2,000 
ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

9. ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

10. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 

 

-  ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการถมดิน ฉบับฉบับละ 500 บาท 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานทีใ่ห้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่
ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 

1. ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร  ใช้เวลา 1 วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต  ใช้เวลา 2 วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ   ใช้เวลา 7 วัน 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอ
มารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)  ใช้เวลา 35 วัน 

 
 

 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน    
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล     

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

งานที่ให้บริการ           การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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3. แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 1)   
4. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน         
5. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม  

6. กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์๓๐บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

7. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)  

8. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)  
9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)  
10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
11. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง

และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)  
12. รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่

ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทานความคงทนของ
อาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ .ศ. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง  

13. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม  

14. กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต  

15. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)  

16. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)  
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17. แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
18. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ  
19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า                   
20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิง 
21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย

และการระบายน้ าทิ้ง  
22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา  
23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์                  

 
 
 

- ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th/ ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

   

ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39
ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง
อาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่น
ไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 

 
 

1. ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

 

งานที่ให้บริการ           การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. หนงัสือรับรองนิติบุคคล  
3. แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอกข้อความให้ครบถ้วน  
4. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน                        
5. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม)  

6. กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

7. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)  

8. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)  
9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)  
10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)  
11. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)  
12. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)  
13. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง

และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)  
14. รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่

ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทานความคงทนของ
อาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ .ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง  

15. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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สถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม  
16. กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต  

17. แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  
18. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิวิศวกร)  
19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า                  

(ระดับวุฒิวิศวกร)  
20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิง

ไหม ้(ระดับวุฒิวิศวกร)  
21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย

และการระบายน้ าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร)  
22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา           

(ระดับวุฒิวิศวกร)  
23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์                

(ระดับวุฒิวิศวกร)  
 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

งานที่ให้บริการ           การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปีนั้นการต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตาม
แบบธพ.น. ๓พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข /เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบกา รพิจารณา 
         ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
        ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่าน
เองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
 
  

1. เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลักฐานที่ก าหนดและส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  ใช้เวลา 1 วัน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบ - ผลการตรวจสอบความปลอดภัย - เอกสารหลักฐาน
ประกอบโดยมีระยะเวลาพิจารณาดังนี้ - กรณียื่นเรื่องในเดือนพฤศจิกายนใช้ระยะเวลาพิจารณา 42 วัน - 
กรณียื่นเรื่องในเดือนธันวาคมใช้ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน  ใช้เวลา 42 ถึง 72 วัน 

3. ลงนามในใบอนุญาต  ใช้เวลา 2 วัน 
 
 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 26 
 

  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านจ านวน 1 ชุด 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด 
4. ค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น. ๓)  จ านวน 1 ชุด 
5. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 1 ชุด 
6. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 
 

1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ –  
2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

งานที่ให้บริการ           การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 27 
 

  

 

 

สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามแบบธพ.น. ๖ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ท าลายดังกล่าว 
หมายเหตุ  

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
         ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
         ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่าน
เองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

  

 

1. เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด
และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน  ใช้เวลา 1 วัน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ  ใช้เวลา 42 - 72 วัน 
3. ลงนามในใบอนุญาต ใช้เวลา 2 วัน 
 
 
 

  

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 28 
 

  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  
4. ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น.๖)   
5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ   
6. หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย)   
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกท าลายในสาระส าคัญ (กรณีถูกท าลายและอ่ืนๆ 

 

 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 200 บาท 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

งานที่ให้บริการ           การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 29 
 

  

 

 

 

 

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ต้ังแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามแบบธพ.น. ๖พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูก
ท าลายดังกล่าว 
หมายเหตุ  

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ใน
ขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกัน
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
          ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว  
          ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและ
รายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอเิล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่าน
เองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
 

 

1. เจ้าหน้าที่รับค าขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่ก าหนด
และส่งเรื่องให้ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน ใช้เวลา 1 วัน 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ ใช้เวลา 27 วัน 
3.ลงนามในใบอนุญาต ใช้เวลา 2 วัน 
 

 
  

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 30 
 

  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ    (แบบธพ.น.๖) 
5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ 
6. หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย (กรณีสูญหาย) 
7. ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกท าลายในสาระส าคัญ (กรณีถูกท าลายและอ่ืนๆ) 

 

 
- ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 200 บาท 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 งานที่ให้บริการ           การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
                                   พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
     หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 31 
 

  

 

 

 

สถานที่ให้บริการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา /ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
  

  

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  
(มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได ้

3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 

หมายเหตุ  ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 
  

1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล ใช้เวลา 30 นาท ี
2. เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม  ใช้เวลา 5 นาท ี
3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร  ใช้เวลา 15 นาที 
4. นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ ใช้เวลา 10 นาท ี
  

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

http://www.dbd.go.th/


 

 

หน้า 32 
 

  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบทพ) 
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์

ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย1คน 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้

ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

6. แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

7. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
9. ส าเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือส าเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

10. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจ านวนเงินทุนหรืออาจมา
พบเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบันทึกถ้อยค าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดง
จ านวนเงินทุนก็ได้ 

 
 

- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ) 50 บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 
 
 
 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ       การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.           
                               ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 หน่วยงานที่           องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 33 
 

  

 

 

 

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้
จะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
          2. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
          3. ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจด
ทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
         1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  ใช้เวลา 30 นาท ี

2. เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม  ใช้เวลา 5 นาที 
3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร  ใช้เวลา 15 นาที 
4. นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ  ใช้เวลา 10 นาท ี
 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

http://www.dbd.go.th/


 

 

หน้า 34 
 

  

  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 
3. (ต้นฉบับ) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือส าเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้

ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอ่ืนที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

5. แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลง
นามรับรองเอกสาร 

6. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากร แสตมป์ 10 บาท 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
8. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
 

    
- ค่าธรรมเนียม (ครั้งละ) 20 บาท 
- ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 
 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน   
                                   พาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/


 

 

หน้า 35 
 

  

 

  
  

สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ต้ังแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  

 

  
1. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ต่อมาได้เลิกประกอบพาณิชย์กิจทั้งหมดจะโดยเหตุ

ใดก็ตามเช่นขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกห้องคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรือ
เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด 30 
วันนับตั้งแต่วันเลิกประกอบพาณิชย์กิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมีเหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเช่นวิกลจริต 
ตายสาบสูญเป็นต้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจด

ทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจแทนผู้ประกอบพาณิชย์กิจนั้นได้โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายลงลายมือ
ชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจไม่สามารถมายื่นค าขอจด
ทะเบียนได้ด้วยตนเองเช่นใบมรณะบัตรค าสั่งศาลเป็นต้น 

3. ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจได้ด้วยตนเองหรือจะมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทนก็ได้ 

4. ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ /หรือมี
ความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่น
ค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 
  

 
1. นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล ใช้เวลา 30 นาที 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

http://www.dbd.go.th/
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2. เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระค่าธรรมเนียม ใช้เวลา 5 นาท ี
3. นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จดัเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร  ใช้เวลา 15 นาท ี
4. นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ  ใช้เวลา 10 นาที 

 
  
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน   
2. ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)   
3.ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง)   
4. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม) โดยให้ทายาทที่ยื่นค าขอเป็นผู้ลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง   
5. ส าเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมพร้อมลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง   
6. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท   
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง                   

 
  
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ครั้งละ) 20 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสาร (ชุดละ) 30 บาท 

  
  

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           แจ้งการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นก็ไดโดยการแจ้งต่อเจา
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39
ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการ
เคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 
  

 

1. แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง  ใช้เวลา 1 วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง  ใช้เวลา 2 วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ  ใช้เวลา 7 วัน  

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ  ใช้เวลา 35 วัน 
 
 

 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล   
3.แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดกรอกข้อความให้ครบถ้วน   
4. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน   
5. กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ   
6. หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน   
7. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน   
8. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)   
9.หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)   
10. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   
11. รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ   
12. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)   
13. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)   
 

 

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

- ค่าธรรมเนียม0 บาท 
  

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 
 

ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความ
สูงของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาต
โดยท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ใน
มาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือ
นับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้
แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 
1. ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง  ใช้เวลา 1 วัน 
2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง  ใช้เวลา 2 วัน 
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณารับรองการแจ้งและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่น

แจ้งทราบ  ใช้เวลา 12 วัน 
 
 
 

 
  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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2. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
3. แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
4. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 
5. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน 
6. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) 

7. กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

8. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

10. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอนพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

11. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
 

  

-ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ ะ  อ าเภอบันนังสตา 

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 
 
ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300/สายด่วน 1111/www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่ รับผิดชอบ (ระบุ ) 
 

 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  ใช้เวลา 15 

นาท ี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ ใช้เวลา 
20 วัน 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
             1. กรณีอนุญาต 

       มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

  2. กรณีไม่อนุญาต 
         แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์              

ใช้เวลา 1 วัน 
5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 
 
 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
6. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐาน

แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
7. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด  
8. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด  
 

   
-ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ   53/3  หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็ปไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ 
                                   สถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200  ตารางเมตร 

 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  

 

 
ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน200 

ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบภายใน ระบุ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้
ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว
ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 15 นาที 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่

ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้
ใขณะนั้นขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  
         4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ใช้เวลา 20 วัน 
             1. กรณีอนุญาต 
               มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมี เหตุหรือข้อแก้ตั วอันสมควร 
             2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
               แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด  ใช้เวลา 1 วัน 
 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐาน

แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
7. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 
  

 
- อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 

200 ตารางเมตร   
- ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (เป็นไปตามข้อบัญญัติของต าบลตาเนาะปูเต๊ะ) 
  

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือสาธารณะ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  

 

 
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ(ระบ)ุ 

 

 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่
ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 15 นาที 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้
ใขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  ใช้เวลา 
20 วัน 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
   1. กรณีอนุญาต 

                มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) ใช้เวลา 8 วนั 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จ าหน่ายอาหารหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่าน

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
 

 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

            (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด 
            (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย   
(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ) 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะโทรศัพท์  073-283080  และ  53/3  หมู่ที ่5  ต าบลตา
เนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  95130  เวบ็ไซต์  www.tanohputae.go.th 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ (ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น ) 
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่
กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ (ระบ)ุ 
  

1. ผู้ ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่ เป็น อันตรายต่อสุ ขภาพ                  
ใช้เวลา 15 นาที 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน   ใช้เวลา 1 ชั่วโมง  
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการ  ใช้เวลา 20 วัน 
4. ออกใบอนุญาต  ใช้เวลา 2 นาที 
5. ช าระค่าธรรมเนียม  ใช้เวลา 2 นาที 

 

 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ)  
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
6. ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้

ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ  
7. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้

ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้  
8. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ .ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 48 
 

  

น่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น  
9. เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  
10. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด)  
11. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร (กรณียื่นขออนุญาต

กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร)  
   

 
- อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คิดตามประเภทและขนาด

ของกิจการ)  
- ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

  

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของ
รัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม /กอง/ฝ่ายที่ รับผิดชอบ (ระบุ ) 
 

 
1. ผู้ ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด                               

ใช้เวลา 15 นาที 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ                           
ใช้เวลา 20 วัน 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
              2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์  ใช้เวลา 8 วัน 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
 
 
 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 



 

 

หน้า 50 
 

  

แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 
 
  

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐาน

แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
7. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
8. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

 
-  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
-  ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ) 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

 งานที่ให้บริการ           การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

           ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์กรของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอ านาจหน้าที่แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมาย
ก าหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นณกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

 

 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด  ใช้เวลา 15 

นาท ี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่

ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้
ใขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  ใช้เวลา 
20 วัน 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด
หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ใช้เวลา 8 วัน 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 

 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐาน

แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
7. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่ตั้งตลาด 
8. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการอบรม

เรื่องสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            
จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่ให้บริการ         การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร   
                            พ้ืนที ่เกิน 200 ตารางเมตร 
หน่วยงานที่             องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน200 
ตารางเมตรและมิใช่เป็นขายของในตลาดจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบภายใน ระบุ วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้
ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่อ
อายุใบอนุญาตและหากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว
ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 
 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรพร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 15 นาที 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันทีกรณีไม่
ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ขณะนั้นขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ ไขด้านสุขลักษณะ ใช้เวลา 
20 วัน 
4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
               1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 
ตารางเมตรแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ใช้เวลา 8 วัน 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต )แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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         1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเช่นส าเนาใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารหรือหลักฐาน

แสดงว่าอาคารนั้นสามารถใช้ประกอบการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
7. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ช่วยจ าหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร 

 

 
- ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 53/3 หมู่ที่ 5 ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา            

จังหวัดยะลา  โทรศัพท์ 073-283110 และ 073-283080 หรือเว็บไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 งานที่ให้บริการ           การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

ช่องทางการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ  อ าเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา /ติดต่อ

ด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่นกลุ่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบ)ุ 

 
 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมหลักฐานที่ 

ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 15 นาที 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ  ใช้เวลา 
20 วัน 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 
1. กรณีอนุญาต 

         มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น
ก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 

 2. กรณีไม่อนุญาต 
          แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแก่ผู้ขออนุญาตทราบพร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ใช้เวลา 8 วัน 
5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 1 วัน 
 

 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
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3. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ าหน่ายอาหาร (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้จ าหน่ายอาหารหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่าน

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (กรณีจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร) 
 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

(ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด โดยปกติฉบับละไม่เกิน 500 บาท ต่อปี 
(ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบับละไม่เกิน 50 บาท ต่อปี   

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
- ค่าธรรมเนียม  0  บาท 

หมายเหตุ (ระบุตามบัญญัติต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ) 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130  
โทรศัพท์ 073-283110,073-2830808 หรือเว็ตไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานที่ให้บริการ           การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
 

ช่องทางการให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 

ผู้ใดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแต่ละประเภทกิจการ 
(ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่น
นั้น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและ
หากผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วต้องด าเนินการขอ
อนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

ทั้งนี้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วแต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด
จะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะ
เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 

 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อม

หลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด ใช้เวลา 15 นาที 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วนจนท. แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้
ในขณะนั้นให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะกรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาตกรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

4. การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ใช้เวลา 20 วัน 
1. กรณีอนุญาต 
    มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพ่ือมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
2. กรณีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

                    แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ ใช้เวลา 8 วัน 

5. ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 
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แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด (ตามประเภทกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพที่มีข้อก าหนดของท้องถิ่น)  ใช้เวลา 1 วัน 
 
 
        

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
4. ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
5. หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. ส าเนาเอกสารสิทธิ์หรือสัญญาเช่าหรือสิทธิอ่ืนใดตามกฎหมายในการใช้ประโยชน์สถานที่ที่ใช้

ประกอบกิจการในแต่ละประเภทกิจการ 
7. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใช้

ประกอบกิจการตามที่ขออนุญาตได้ 
8. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเภทกิจการเช่นใบอนุญาตตามพ.ร.บ. 

โรงงานพ.ศ. 2535  พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรมพ.ศ. 2547 พ.ร.บ. การเดินเรือใน
น่านน้ าไทยพ.ศ. 2546 เป็นต้น 

9. เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะกิจการที่กฎหมายก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบเช่นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) 

10. ผลการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ในแต่ละประเภทกิจการที่ก าหนด 
11. ใบรับรองแพทย์และหลักฐานแสดงว่าผ่านการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร  (กรณียื่นขออนุญาต

กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร) 
 

 
- อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (คิดตามประเภทและ

ขนาดของกิจการ) 
- ค่าธรรมเนียม  0  บาท 

 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130  
โทรศัพท์ 073-283110,073-2830808 หรือเว็ตไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรียน   

http://www.tanohputae.go.th/
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 งานที่ให้บริการ           การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 
 หน่วยงานที่               องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 
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สถานที่ให้บริการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
ตั้งแต่เวลา  8:30 น. – 16:30 น.  
 

 
 พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่พ.ศ. 2508 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับ

ช าระภาษีบ ารุงท้องที่โดยมีหลักเกณฑ์แล่ะข้ันตอนดังนี้ 
 1. การติดต่อขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการตีราคา
ปานกลางที่ดิน 
   (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พร้อมด้วย
หลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน 
   (2) เจ้าพนักงานประเมินจะท าการตรวจสอบและค านวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินให้ผู้มี
หน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวนเท่าใดภายในเดือนมีนาคม 

  (3) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีเว้นแต่
กรณีได้รับใบแจ้งการประเมินหลังเดือนมีนาคมต้องช าระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเป็นเจ้าของที่ดินรายใหม่หรือจ านวนเนื้อที่ดินเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แล้วแต่กรณีพร้อมด้วยหลักฐานต่อ
เจ้าพนักงานประเมินภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันได้รับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็น 
(3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวน

เท่าใด 
          1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเป็นเหตุให้การลดหย่อน
เปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุอย่างอ่ืนท าให้อัตราภาษีบ ารุงท้องที่เปลี่ยนแปลงไป 

(1) เจ้าของที่ดินยื่นค าร้องตามแบบภบท.8 พร้อมด้วยหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
                   (2) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วจะออกใบรับไว้ให้เป็นหลักฐาน 
                 (3) เจ้าพนักงานประเมินจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีในปีต่อไปจ านวนเท่าใด  
                 (4) การขอช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในปีถัดไปจากปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินให้ผู้รับ
ประเมินน าใบเสร็จรับเงินของปีก่อนพร้อมกับเงินไปช าระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

2. กรณีเจ้าของที่ดินไม่เห็นพ้องด้วยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อได้รับแจ้งการประเมินภาษีบ ารุง
ท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยยื่นอุทธรณ์ผ่านเจ้า
พนักงานประเมินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ได้รับการแจ้งประเมินแล้วแต่

ช่องทางการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
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กรณ ี
3. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข

เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
      4. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

5. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

6. จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
  

 

       กรณีช าระภาษีประจ าปี 
1 น าใบเสร็จรับเงินปีก่อนมายื่นช าระภาษี  ใช้เวลา 5 นาที 
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและรายชื่อทะเทียน ภ.บ.ท.6 ใช้เวลา 5 นาที 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน  ใช้เวลา 2 นาที 

       กรณีส ารวจภาษีใหม่ 
1. ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐาน  ใช้เวลา 5 นาที 
2. ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ค านวณภาษี  ใช้เวลา 5 นาที 
3. ออกใบเสร็จรับเงิน  ใช้เวลา 2 นาที 

 
 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล  
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเช่นโฉนดที่ดิน , น.ส.3  
5. หนังสือมอบอ านาจ  
6. ใบเสร็จหรือส าเนาใบเสร็จการช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ของปีก่อน  

 

 
- เป็นไปตามข้อบัญญัติต าบลตาเนาะปูเต๊ะ 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ 

ค่าธรรมเนียม 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ช่องทางการร้องเรียน   
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ ต าบลตาเนาะปูเต๊ะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130  

โทรศัพท์ 073-283110,073-2830808 หรือเว็ตไซต์ www.tanohputae.go.th 
 

http://www.tanohputae.go.th/

