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องค�การบริหารส�วนตําบลตะกุกใต� 
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คํานํา 

 
   ด�วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได�กําหนดให�หน,วยงานของรัฐท่ีมี
การอนุญาตต�องจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน ซ่ึงอย,างน�อยต�องประกอบด�วย หลักเกณฑ3 วิธีการ และเง่ือนไข (ถ�ามี)
ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู�ขออนุญาตจะต�อง
ยื่นมาพร�อมกับคําขอ และให�นําคู,มือสําหรับประชาชนป;ดประกาศไว� ณ สถานท่ียื่นคําขอ และเผยแพร,ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส3  

   องค3การบริหารส,วนตําบลตะกุกใต� จึงได�จัดทําคู,มือเล,มนี้เพ่ือแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให�บริการประชาชนขององค3การบริหารส,วนตําบลตะกุกใต�  ซ่ึงจะทําให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในข้ันตอน
การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีและระยะเวลาแล�วเสร็จของการให�บริการแต,ละประเภทโดยประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค3การบริหารส,วนตําบลตะกุกใต�ได�  ซ่ึงถือเป@นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว,า
ด�วยหลักเกณฑ3และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองดีท่ีดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป@นอย,างยิ่งว,า
คู,มือ เล,มนี้จะเป@นประโยชน3ต,อประชาชนและผู�บริการต,อไป 
 
 
 

องค3การบริหารส,วนตําบลตะกุกใต� 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจดัเกบ็ภาษบีํารุงท้องที� 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
  โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 
ภาษีบาํรุงทอ้งที  หมายถึง ภาษีที จดัเก็บจากเจา้ของที ดิน ตามราคาปานกลางที ดินและตามบญัชีอตัราภาษีบาํรุงทอ้งที  ที ดินที ตอ้ง
เสียภาษีบาํรุงทอ้งที  ไดแ้ก่ ที ดินที เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่วา่จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ งมีกรรมสิทธิ0 ใน
ที ดิน หรือสิทธิครอบครองอยูใ่นที ดินที ไม่เป็นกรรมสิทธิ0 ของเอกชน ที ดินที ตอ้งเสียภาษีบาํรุงทอ้งที  ไดแ้ก่ พื3นที ดิน และพื3นที ที 
เป็นภูเขาหรือที มีนํ3 าดว้ย โดยไม่เป็นที ดินที เจา้ของที ดินไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรืออยูใ่นเกณฑล์ดหยอ่น 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยื นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๕ นาที 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

กรณีชําระปกต ิ
๑. ใบเสร็จรับเงินของปีที ผา่นมา       จาํนวน ๑ ฉบบั  
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กรณกีารประเมนิใหม่ 
๑. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาเอกสารสิทธิ0          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาหนงัสือการเปลี ยนแปลงเจา้ของที ดิน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีเปลี�ยนแปลงเจ้าของที�ดนิ 
๑. สาํเนาใบเสร็จรับเงินของปีที ผา่นมา        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาเอกสารสิทธิ0 ที ดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. สาํเนาเอกสารสิทธิ0 ที ดิน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 
ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี
๑. อตัราภาษีบาํรุงทอ้งที กาํหนดไวใ้นบญัชีทา้ยพระราชบญัญติั แบ่งเป็น ๓๔ อตัรา 
๒. ราคาปานกลางที ดินเกินไร่ละ ๓๐,๐๐๐ บาทใหเ้สียภาษีดงันี3ราคาปานกลางของที ดิน ๓๐,๐๐๐ บาทแรก   
    เสียภาษี ๗๐ บาท 
 ๓. ส่วนที เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท เสียภาษี ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๒๕ บาท 
 ๔. ประกอบกสิกรรม ประเภทไมล้ม้ลุก 
  - เสียกึ งอตัรา 
  - ดว้ยตนเอง ไม่เกินไร่ละ ๕ บาท 
  - ที ดินวา่งเปล่า เสียเพิ ม ๑ เท่า 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
   โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
  โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 
ประเภททรัพยสิ์นที ตอ้งเสียภาษี  ไดแ้ก่ อาคาร โรงเรือน สิ งปลูกสร้างต่าง ๆ กบัที ดินต่อเนื องต่อเนื อง ซึ งใชป้ลูกสร้างอาคารนั3น 
ๆ รวมถึงบริเวณต่อเนื องกนัซึ งตามปกติใชป้ระโยชน์ไปดว้ยกนักบัอาคาร โรงเรือน สิ งปลูกสร้างนั3น ๆ ซึ งเจา้ของกรรมสิทธิ0 ได้
นําทรัพย์สินดังกล่าวออกหาผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยของตนเองโดยปกติหรือนําไปให้ผูอื้ นใช้
ประโยชน์ไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม   
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยื นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๕ นาที 
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รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 

กรณีโรงเรือนรายเก่า  
ใหย้ื นแบบแจง้รายการเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒) พร้อมใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั3 งสุดทา้ย  (ถา้มี) จาํนวน ๑ ฉบบั 
กรณีโรงเรือนรายใหม่   
๑. สาํเนาโฉนดที ดินที ปลูกสร้างโรงเรือน   หรือสิ งปลูกสร้างอยา่งอื น    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาหนงัสือสญัญาซื3อขาย  หรือสญัญาใหที้ ดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง    จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. หลกัฐานการเปิดดาํเนินกิจการ  เช่น  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย ์   จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษทั      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตตั3งและ/หรือประกอบกิจการโรงงาน      จาํนวน ๑ ฉบบั 
๖. สญัญาเช่าบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๗. หนงัสือมอบอาํนาจ  (กรณีไม่สามารถยื นแบบไดด้ว้ยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์   จาํนวน ๑ ฉบบั    
 

ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี
อตัราภาษีใหเ้สียในอตัราร้อยละสิบสองจุดหา้ของค่ารายปี 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจดัเกบ็ภาษป้ีาย 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
  โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 
ป้ายที ตอ้งเสียภาษีป้าย ไดแ้ก่ ป้ายแสดงชื อ ยี ห้อ หรือเครื องหมายที ใชใ้นการประกอบการคา้ หรือ ประกอบกิจการอื นเพื อหา
รายได ้ไม่วา่จะแสดง หรือโฆษณาไวที้ วตัถุใด ๆ ดว้ยอกัษร ภาพ หรือเครื องหมาย ที เขียน แกะสลกั จารึก หรือทาํให้ปรากฏดว้ย
วธีิใด ๆ 
 

ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยื นเอกสาร      ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั   
     (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. ตรวจสอบเอกสาร     ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
๓. ออกใบเสร็จ      ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
     (ระยะเวลา ๒ นาที) 
 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๕ นาที 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 

กรณีป้ายรายเก่า 
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั3 งก่อน        จาํนวน ๑ ฉบบั 

กรณีป้ายที�ตดิตั0งใหม่ 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม         จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔. หนงัสือรับรองหุน้ส่วนบริษทั        จาํนวน ๑ ฉบบั 
๕. ใบอนุญาตติดตั3งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทาํป้าย      จาํนวน ๑ ฉบบั 
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ค่าธรรมเนียม 

อตัราภาษ ี

๑. การคาํนวณพื0นที�ป้าย อตัราค่าภาษีป้าย และการคาํนวณภาษีป้าย 
  ๑.๑ การคาํนวณพื3นที ป้าย 
   ๑.๑.๑ ป้ายที มีขอบเขตกาํหนดได ้
 
 
 
   

  ๑.๑.๒ ป้ายที ไม่มีขอบเขตกาํหนดได ้
   ถือตวัอกัษร ภาพ หรือเครื องหมายที อยูริ่มสุดเป็นขอบเขตเพื อกาํหนด ส่วนกวา้งที สุด 
ยาวที สุด แลว้คาํนวณตาม ๑.๑.๑ 
   ๑.๑.๓ คาํนวณพื3นที เป็นตารางเซนติเมตร 
  ๑.๒ อตัราภาษีป้าย แบ่งเป็น ๓ อตัรา ดงันี3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

การคาํนวณภาษีป้าย ใหค้าํนวณโดยนาํพื3นที ป้ายคูณดว้ยอตัราภาษีป้าย เช่น ป้ายที ตอ้งเสียภาษี มีพื3นที  ๑๐,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร 
เป็นป้ายประเภทที  ๒ ป้ายนี3 เสียภาษี ดงันี3  
๑๐,๐๐๐ หาร ๕๐๐ คูณ ๒๐ เท่ากบั ๔๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐/๕๐๐ X ๒๐ = ๔๐๐) 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การจดทะเบียนพาณิชย์ 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดถ่้ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบญัญติัทะเบียนพาณิชย ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ นทั วประเทศ ตั3งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป โดยให้ อบต. รับจดทะเบียนในเขตพื3นที 
รับผิดชอบเพื อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการในการยื นจดทะเบียนพาณิชย ์ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง และผูป้ระกอบการสามารถนาํหลกัฐานการจดทะเบียนพาณิชยไ์ปใชก้ารทาํธุรกรรมไดอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล
ตะกกุใตไ้ดเ้ปิดใหบ้ริการแก่  ผูป้ระกอบพาณิชยกิจ โดยสามารถมาจดทะเบียนพาณิชยไ์ด ้ ณ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้ 
ตั3งแต่บดันี3 เป็นตน้ไป  

ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ผูป้ระกอบการพาณิชยย์ื นคาํขอและกรอกขอ้มูล(แบบ ท.พ.) ๑. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั  
๒. เจา้หนา้ที ตรวจสอบเอกสาร    ๒. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๓. นายทะเบียนพิจารณาคาํขอและจดทะเบียนพาณิชย ์  ๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
๔. ชาํระเงินค่าธรรมเนียมและรับใบทะเบียนพาณิชย ์  ๔. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ กองคลงั 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๒๕ นาที 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ  เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั0งใหม่) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 
1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั  
4) กรณีผูป้ระกอบการมิไดเ้ป็นเจา้บา้น ตอ้งแนบเอกสารเพิ มเติม ดงันี3  

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานที       จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัที ประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสญัญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที       จาํนวน ๑ ฉบบั 

5) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ มเติม ดงันี3  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  
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6) กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือใหเ้ช่า แผน่ซีดี แถบบนัทึก วดิีทศัน์ แผนวดิีทศัน์ ดีวดีี หรือแผน่วดิีทศัน์ระบบดิจิทลั 
เฉพาะที เกี ยวกบัการบนัเทิง ตอ้งมีสาํเนาหนงัสืออนุญาต หรือ หนงัสือรับรองให้เป็นผูจ้าํหน่ายหรือให้เช่า จากเจา้ของ
ลิขสิทธิ0   

7) กรณีจดทะเบียนพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ตอ้งมี แบบฟอร์มเอกสารแนบทา้ย แบบ ทพ. 
จดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี�ยนแปลง) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 

๑)  คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
๒) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓) สาํเนาทะเบียนบา้น          จาํนวน ๑ ฉบบั 
๔) กรณีเปลี ยนแปลงแกไ้ขที ตั3งสาํนกังานแห่งใหญ่ ตอ้งแนบเอกสารเพิ มเติม ดงันี3  

- หนงัสือใหค้วามยนิยอมใชส้ถานที       จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นหลงัที ประกอบพาณิชยกิจ     จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาสญัญาเช่า        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนเจา้ของสถานที      จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาทะเบียนบา้นเจา้ของสถานที       จาํนวน ๑ ฉบบั  

๕) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ มเติม ดงันี3  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั  
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

๖) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั  
จดทะเบียนพาณิชย์ (เลกิ) เอกสารที�ใช้ ได้แก่ 

1) คาํขอจดทะเบียนพาณิชย ์(แบบ ทพ.)       จาํนวน ๑ ชุด 
2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
3) สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 
4) ใบทะเบียนพาณิชย ์(แบบ พค.๐๔๐๓)       จาํนวน ๑ ฉบบั 
5) กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจถึงแก่กรรม 

- สาํเนาใบมรณบตัร        จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาหลกัฐานแสดงความเป็นทายาท      จาํนวน ๑ ฉบบั 

6) กรณีมอบอาํนาจ ตอ้งแนบเอกสารเพิ มเติม ดงันี3  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท    จาํนวน ๑ ฉบบั 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ   จาํนวน ๑ ฉบบั  

 

ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ๕๐ บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการเปลี ยนแปลงรายการ เรียกเก็บ ครั3 งละ ๒๐ บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการเลิกประกอบพาณิชยกิจ เรียกเก็บ      ๒๐ บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการขอใหอ้อกใบแทน เรียกเก็บ ฉบบัละ    ๓๐ บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการขอตรวจดูเอกสารเกี ยวกบัการจดทะเบียนพาณิชยข์องผูป้ระกอบพาณิชยกิ์จรายหนึ ง  เรียกเก็บครั3 งละ ๒๐ บาท 
6. ค่าธรรมเนียมการคดัสาํเนาและรับรองสาํเนาเอกสารเกี ยวกบัการจดทะเบียนพาณิชย ์เรียกเก็บ ฉบบัละ      ๓๐ บาท 

การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006  หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้   วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขในการยื�นคาํขอ 
การก่อสร้าง การดดัแปลง การรื3อถอน เคลื อนยา้ย และการใชส้อยอาคารภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเสียก่อน จึงจะดาํเนินการได ้ทั3งนี3 เพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ที ควบคุมเพื อประโยชน์
แห่งความมั นคง แข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การรักษาคุณภาพสิ งแวดลอ้ม การผงัวิภาวดี การสถาปัตยกรรม 
แ ล ะ ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร จ ร า จ ร  เ พื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู ้ อ ยู่ อ า ศั ย ใ น อ า ค า ร  
 

ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
 ๑. ยื นคาํขออนุญาต ตามแบบ ข.๑   ๑. งานก่อสร้าง  กองช่าง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที    ๒. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต   ๓. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
๔. ออกใบอนุญาต/ชาํระค่าธรรมเนียม   ๔. งานก่อสร้าง  กองช่าง 
 

ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๑๕  วนั/ราย 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์มคาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)         จาํนวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - สาํเนาบตัรประชาชนของผูข้ออนุญาต          จาํนวน ๑ ชุด  

- สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต             จาํนวน ๑ ชุด 
๓. กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  - สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที ออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน     จาํนวน ๑ ชุด 
๔. สาํเนาหลกัฐาน โฉนดที ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนา้ขนาดเท่าฉบบัจริง       จาํนวน ๑ ชุด 
๕. กรณีผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในที ดินบุคคลอื น 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในที ดิน        จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของที ดิน                         จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของที ดิน                           จาํนวน ๑ ชุด 
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๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที ดินของบุคคลอื น (ที ดินต่างเจา้ของ) 

- หนงัสือแสดงความยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตที ดิน        จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาบตัรประชาชนของเจา้ของที ดินดา้นที ชิดเขต                  จาํนวน ๑ ชุด 
- สาํเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของที ดินดา้นที ชิดเขต                    จาํนวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจา้ของอาคารไม่ไดม้ายื นขออนุญาตดว้ยตนเอง  
- หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมติดอากรแสตมป์        จาํนวน ๑ ฉบบั    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีที เป็นอาคารที มี 
    ลกัษณะ / ขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม)         จาํนวน ๑ ฉบบั    
๙. สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม         จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๐.รายการคาํนวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพื3นที ใชส้อยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)    จาํนวน ๑ ชุด   
๑๑.หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเขา้ข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง)  จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๒.สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม       จาํนวน ๑ ฉบบั    
๑๓.แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จาํนวน ๓ ชุด  ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี3  
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ    ๑๓.๒ แผนที สังเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพื3น     ๑๓.๔ รูปดา้น ๔ ดา้น 
   ๑๓.๕ รูปตดั ๒ ดา้น    ๑๓.๖ รูปทรงหลงัคา 
   ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  ๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 
  ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล                      ๑๓.๑๐ รายการคาํนวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั3นขึ3นไป) 
ค่าธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๒.ใบอนุญาตดดัแปลงอาคารบา้นเรือน       ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๓.ใบอนุญาตรื3อถอนอาคารบา้นเรือน      ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๔.ใบอนุญาตเปลี ยนการใชอ้าคารบา้นเรือน     ฉบบัละ ๒๐ บาท  
 ๕.ใบรับรองอาคารบา้นเรือน         ฉบบัละ ๑๐ บาท  
 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบบัละ      ๕                บาท  

 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
   - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั3น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั3น แต่ไม่เกิน ๓ ชั3น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอตัรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั3น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอตัราตารางเมตรละ ๔ บาท  
 - อาคารซึ งมีพื3นที รองรับนํ3 าหนกันํ3 าหนกับรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึ งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอตัรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  
- พื3นที ที จอดรถ ที กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอตัราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค ์ 

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  
     - อาคารประเภทซึ งตอ้งวดัความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายนํ3 า รั3 ว หรือกาํแพง เมตรละ ๑ บาท 
 

การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การขอความช่วยเหลอืสาธารณภยั 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยื นคาํร้องต่อเจา้หนา้ที    ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
๒. เจา้หนา้ที รับคาํร้องและรายงานผูบ้ริหารทราบทนัที ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เพื อสั งการ 
๓. เจา้หนา้ที สาํรวจความเสียหายเบื3องตน้   ๓. กองช่าง  
๔. บรรเทาความเดือดร้อนเบื3องตน้แก่ผูไ้ดรั้บภยั   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
๕. รายงานอาํเภอทราบเพื อดาํเนินการ   ๕. ที วา่การอาํเภอหวัไทร  
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๑ วนั 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การรับแจ้งเรื�องราวร้องทุกข์ 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ประชาชนยื นคาํร้องต่อเจา้หนา้ที     ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๑ นาที)  
๒. เจา้หนา้ที ตรวจสอบรายละเอียดขอ้เท็จจริง   ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   เรื องราวร้องทุกข ์ 
   (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย) 
๓. เจา้หนา้ที รายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ริหาร  ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๔. ผูบ้ริหารพิจารณาเรื องราวร้องทุกขแ์ละสั งการ    ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
    (ระยะเวลา ๒ วนั/ราย)  
๕. เจา้หนา้ที แจง้ตอบรับผลการดาํเนินการใหผู้ร้้องเรียนทราบ ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    (ระยะเวลา ๑ วนั/ราย) 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๗ วนั/ราย 
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
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คู่มอืสําหรับประชาชน 

 

งานที�ให้บริการ  การรับแจ้งขึ0นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานที�รับผดิชอบ สํานักงานปลดั องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต้ 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที� / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกกุใต ้  วนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
  โทรศัพท*: 077-955006     (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
  โทรสาร: 077-955006     ตั้งแต1เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ขั0นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั0นตอน       หน่วยงานผู้รับผดิชอบ 
๑. ผูสู้งอายยุื นแบบขอขึ3นทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ  ๑. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๕ นาที/ราย) 
๒. เจา้หนา้ที ตรวจสอบคุณสมบติัผูข้อขึ3นทะเบียน  ๒. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
   (ระยะเวลา ๑ วนั) 
๓. ประกาศรายชื อผูมี้สิทธิ0 รับเบี3ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ   ๓. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    ผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์ 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๔. นาํรายชื อผูสู้งอาย ุผูพิ้การ และผูป่้วยเอดส์   ๔. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
    เสนอผูบ้ริหารทอ้งถิ นพิจารณาอนุมติั 
    (ระยะเวลา ๗ วนั) 
๕. แจง้รายชื อผูมี้สิทธิรับเงินให ้สนง.ทอ้งถิ นจงัหวดัทราบ  ๕. สาํนกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
 
ระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาทั3งสิ3น ไม่เกิน ๑๕ วนั (หลงัจากหมดระยะเวลาขึ3นทะเบียน)  
 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานที�ต้องใช้ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคาํขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน      จาํนวน ๑ ฉบบั  

           ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น       จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีธนาคาร         จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ื นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูสู้งอายไุม่สามารถไปยื นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
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เอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคาํขอลงทะเบียนผู้พกิาร 

๑. สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ จาํนวน ๑ ฉบบั  
   ๒. สาํเนาทะเบียนบา้น         จาํนวน ๑ ฉบบั 

 ๓. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร      จาํนวน ๑ ฉบบั 
 ๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ื นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั 
    (กรณีผูพิ้การไม่สามารถไปยื นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้ 
เอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคาํขอลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ใบรับรองแพทยซึ์ งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ ยนืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง จาํนวน ๑ ฉบบั 
๒. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน       จาํนวน ๑ ฉบบั 
๓. สาํเนาทะเบียนบา้น        จาํนวน ๑ ฉบบั 

๔. หนงัสือมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื นพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูย้ื นแทนดว้ย จาํนวน ๑ ฉบบั   (กรณีผูป่้วย
เอดส์ไม่สามารถไปยื นลงทะเบียนดว้ยตวัเองได)้                            

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื�องร้องเรียน 
ถา้การใหบ้ริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื อร้องเรียนไดที้  
องค*การบริหารส1วนตําบลตะกุกใต� โทรศัพท*:077-955006 
หรือเว็บไซต* http://www.takuktai.go.th 
  
  


