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ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 
บ้านเอก  หมู่ที่ 5  ต าบลหญ้าปล้อง  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000 
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           หน้า 

 

ส านักงานปลัด อบต. 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 



 
 
 

งานเบี้ยยังชีพ 
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่องทางการให้บริการ 
     สถานที่ให้บริการ  สํานักงานปลัด  อบต.  อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  ช้ัน 2  
            อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15   
        ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่มีหยุดพักเที่ยง / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
  หมายเหตุ  ระยะเวลาการลงทะเบียน 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
        ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
                        โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15  เว็บไซต์  www.yaplong.go.th,  www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

1 การลงทะเบียนและ   
ยื่นคําขอรับเงินเบ้ีย           
ยังชีพผูสู้งอายุ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน                  
   พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา   
    จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี  
5. บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้รับ 
   มอบอํานาจ) พร้อมสําเนา  
   จํานวน 1 ชุด 
6. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
    ธนาคาร (ผู้รับมอบอํานาจ) 
    จํานวน 1 ชุด 

1. ยื่นคําขอ (ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
3. ออกใบรับลงทะเบียน 

20 
นาที 

- หลักเกณฑ์ 
1. มีสัญชาติไทย 
2.มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป 
3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต 
อปท.ตามทะเบียนบ้าน 
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อื่นจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือ อปท.อื่น 

2 การลงทะเบียนและ          
ยื่นคําขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ 

1. บัตรประจําตัวคนพิการ                  
   พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา   
    จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   จํานวน 1 ชุด 
4. บัตรประจําตัวประชาชน ผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้ดูแล ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาลแล้วแต่กรณี  (กรณียื่นแทน)
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด  
5. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ดูแล ผู้พิทักษ์ 
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี  (กรณียื่นแทน)
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 

1. ยื่นคําขอ (ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
3. ออกใบรับลงทะเบียน 
 
** กรณีผู้พิการท่ีได้รับ
เบี้ยยังชีพย้ายท่ีอยู่ และ
ยังประสงค์จะรับเงินเบี้ย
ความพิการต้องแจ้งต่อ 
อปท. แห่งใหม่ท่ีตนย้าย
ไป 

20 
นาที 

- หลักเกณฑ์ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต 
อปท.ตามทะเบียนบ้าน 
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ใน
ความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ 

ส านักงานปลัด อบต. 

ชื่อกระบวนงาน เอกสารที่ใช้  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ 
 

http://www.yaplong.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

3 การขอรับการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน                  
   พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา   
    จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
   จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี  
5. บัตรประจําตัวประชาชน (ผู้รับ 
   มอบอํานาจ) พร้อมสําเนา  
   จํานวน 1 ชุด 
6. สําเนาเลขท่ีบัญชีเงินฝาก 
    ธนาคาร (ผู้รับมอบอํานาจ กรณี    
    ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพให้ทําการ 
    แทน)  จํานวน 1 ชุด 

1. ยื่นคําขอ (ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
3. ออกใบนัดหมาย
ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคุณสมบัติ 
4. จัดทําทะเบียน
ประวัติพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา  
5. พิจารณาอนุมัติ/               
ไม่อนุมัติ 
 
** กรณีผู้ป่วยเอดส์ท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่ 
ถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ต้องไปยื่นความประสงค์
ต่อ อปท. แห่งใหม่ท่ี
ย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
 

20 
นาที 

- หลักเกณฑ์ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
ทําการวินิจฉัยแล้ว  
3. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต 
อปท.ตามทะเบียนบ้าน 
4.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การ
ยังชีพหรือถูกทอดท้ิงหรือ
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ 

4. การขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ประเภทต่าง ๆ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน                  
2. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
(ผูม้อบและผู้รับมอบอํานาจ)  
 

1. ยื่นหลักฐาน 
2. เซ็นเอกสาร 
3. รับเงินสด 
 
*กรณีประสงค์โอนเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
เจ้าหน้าท่ีโอนเงินเข้า
บัญชี ฯ ณ วันท่ีเบิกเงิน
สดออกมาเพื่อนําจ่าย 

5 
นาที 

- * อบต.หญ้าปล้อง  ออก
ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ทุกประเภท ณ หมู่บ้านท่ี             
ผู้มีสิทธิรับเงินอาศัยอยู่ 
* หากไม่สะดวกรับ ณ จุด
บริการ สามารถขอรับได้    
ท่ีสํานักงาน อบต.หญ้าปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานทะเบียนพาณิชย์ 
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่องทางการให้บริการ 
     สถานที่ให้บริการ  สํานักงานปลัด  อบต.  อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  ช้ัน 2  
            อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15   
        ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่มีหยุดพักเทีย่ง / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
        ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
                        โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15  เว็บไซต์  www.yaplong.go.th,  www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

1 การขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (ตั้งใหม่)              
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                  
   จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน   
    จํานวน 1 ชุด 
3. คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ท่ีตั้ง สนง. มีพยานรับรองอย่าง           
น้อย 1 คน   จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือสําเนาสัญญาเช่า   
จํานวน 1 ชุด 
6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประกอบ
พาณิชยกิจ  จํานวน 1 ชุด 
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ีพร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้รับมอบอํานาจ  
9. สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือ
รับรองให้เป็นผู้จําหน่ายหรือให้เช่า
สินค้า สําเนาใบเสร็จรับเงิน หลักฐาน
การซ้ือขายจากต่างประเทศ 
10.หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของ
แหล่งที่มาของเงินทุน 
 

1. ยื่นเอกสาร/หลักฐาน 
(ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน 
3. แจ้งผลการตรวจสอบ
4. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับ
ชําระค่าธรรมเนียม 
5. นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
6. มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

60 
นาที 

50 
บาท 

 
(ค่าคัด
สําเนา

เอกสาร ชุด
ละ 30 
บาท) 

หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้อง
ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วัน
เริ่มประกอบการ 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
สามารถยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้
ลงลายมือชื่อรับรองรายการ
ในคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารประกอบคําขอจด
ทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจด
ทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือ
หนังสือมอบอํานาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน เอกสารที่ใช้  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ 
 

http://www.yaplong.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

2 การขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน)              
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                  
   จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน   
    จํานวน 1 ชุด 
3. คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
4. หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถาน
ท่ีตั้ง สนง. มีพยานรับรองอย่าง           
น้อย 1 คน   จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือสําเนาสัญญาเช่า   
จํานวน 1 ชุด 
6. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประกอบ
พาณิชยกิจ  จํานวน 1 ชุด 
7. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้รับมอบอํานาจ 
9. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 

1. ยื่นเอกสาร/หลักฐาน 
(ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน 
3. แจ้งผลการตรวจสอบ
4. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับ
ชําระค่าธรรมเนียม 
5. นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
6. มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

60 
นาที 

20 
บาท 

 
(ค่าคัด
สําเนา

เอกสาร ชุด
ละ 30 
บาท) 

หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจซ่ึง
ได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมี
การเปลี่ยนแปลงรายการ
ใดๆ จะต้องยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการ ภายใน 30 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีได้มีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
สามารถยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการเป็น    
ผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
รายการในคําขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจด
ทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือ
หนังสือมอบอํานาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

3 การขอจดทะเบียน
พาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ)  กรณี
บุคคลธรรมดา 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน                  
   จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน   
    จํานวน 1 ชุด 
3. คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
4. ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง) 
5. สําเนาใบมรณบัตร (กรณี
ผู้ประกอบการถึงแก่กรรม) 
5. สําเนาหลักฐานแสดงความเป็น
ทายาทของผู้ลงชื่อแทน 
6. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี พร้อม
ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท 
7. สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ
อํานาจ (ถ้าม)ี 
  

1. ยื่นเอกสาร/หลักฐาน 
(ตามแบบ) 
2. ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน 
3. แจ้งผลการตรวจสอบ
4. เจ้าหน้าท่ีการเงินรับ
ชําระค่าธรรมเนียม 
5. นายทะเบียนรับจด
ทะเบียน เจ้าหน้าท่ี
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
6. มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นคําขอ 

60 
นาที 

20 
บาท 

 
(ค่าคัด
สําเนา

เอกสาร ชุด
ละ 30 
บาท) 

หลักเกณฑ์ 
1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ซ่ึง
ได้จดทะเบียนไว้ ต่อมาได้
เลิกประกอบพาณิชยกิจ
ท้ังหมด ให้ยื่นคําขอจด
ทะเบียน ภายใน 30 วัน
นับต้ังแต่วันเลิกประกอบ
พาณิชยกิจ 
2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
สามารถยื่นจดทะเบียน
พาณิชย์ด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้อื่นยื่นจด
ทะเบียนแทนก็ได้ 
3. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ซ่ึงเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้
มีส่วนได้เสียเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อรับรองรายการในคําขอ
จดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ์คําขอจด
ทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือ
หนังสือมอบอํานาจสามารถ
ขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือดาวน์โหลดจาก 
www.dbd.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

การรับช าระภาษี 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่องทางการให้บริการ 
     สถานที่ให้บริการ  กองคลัง  อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  ช้ัน 1  
            อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 13,16   
        ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่มีหยุดพักเที่ยง / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
        ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
                        โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 13  เว็บไซต์  www.yaplong.go.th,  www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

1 การรับชําระภาษีป้าย 1. บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อม
สําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 
    จํานวน 1 ชุด 
3. แผนผังแสดงสถานท่ีตั้งหรือแสดง
ป้าย รายละเอียดเกี่ยวกับป้าย  วัน
เดือนปีท่ีติดตั้งหรือแสดง                  
จํานวน 1 ชุด 
4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น 
สําเนาใบทะเบียนการค้า  สําเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม   จํานวน 1 ชุด 
5. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติ
บุคคล)  พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ชุด 
6. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย  
(ถ้าม)ี จํานวน 1 ชุด 
7. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) (ถ้าม)ี 
จํานวน  1  ชุด 
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
(ผูม้อบและรับมอบอํานาจ)  จํานวน 
1 ชุด 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.ป.1) ภายในเดือน 
มีนาคมของทุกปี 
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการป้ายตามแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย 
(ภ.).1) 
3. แจ้งการประเมินภาษี  
ภายใน 30 วัน นับจาก
วันท่ียื่นแบบแสดง
รายการภาษีป้าย  
3. เจ้าของป้ายชําระ
ภาษี ภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน (กรณีชําระเกิน 
15 วัน จะต้องชําระเงิน
เพิ่มตามอันตราท่ี
กฎหมายกําหนด) 
 

46 
วัน 

ชําระค่า
ภาษีตาม
จํานวนท่ี
ประเมิน 

 

 

กองคลัง 

ชื่อกระบวนงาน เอกสารที่ใช้  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ 
 

http://www.yaplong.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

2 การรับชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อม
สําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 
    จํานวน 1 ชุด 
3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือน
และท่ีดิน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
4. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น 
สําเนาใบทะเบียนการค้า  สําเนา
ทะเบียนพาณิชย์ สําเนาทะเบียน
ภาษีมลูค่าเพ่ิม  พร้อมสําเนา     
จํานวน 1 ชุด 
5. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(กรณีนิติบุคคล)  จํานวน 1 ชุด 
6. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) (ถ้าม)ี 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้มอบและผู้รับมอบ) จํานวน  1  ชุด 

1. เจ้าของทรัพย์สินยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
ภายในเดือน กุมภาพันธ์
ของทุกปี 
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) 
3. แจ้งการประเมินภาษี  
(ภ.ร.ด.8)    
4. เจ้าของทรัพย์สิน
ชําระภาษี ภายใน 30 
วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน  
5.กรณีผู้รับประเมินไม่
พอใจ สามารถอุทธรณ์
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้  
ภายใน  15  วัน นับแต่
ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

31 
วัน 

ชําระ             
ค่าภาษีตาม
จํานวนท่ี
ประเมิน 

 

3 การรับชําระภาษีบํารุง
ท้องท่ี 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อม
สําเนา จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 
    จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(กรณีนิติบุคคล) จํานวน 1 ชุด 
4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เช่น  
โฉนดท่ีดิน  น.ส.3   พร้อมสําเนา     
จํานวน 1 ชุด 
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้ดําเนินการแทน) (ถ้าม)ี 
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้มอบและผู้รับมอบ) จํานวน  1  ชุด 
6. ใบเสร็จหรือสําเนาใบเสร็จการ
ชําระค่าภาษีบํารุงท้องท่ีของปีก่อน  
จํานวน  1  ชุด (ถ้าม)ี 

1. เจ้าของทรัพย์สินยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5 
หรือ ภ.บ.ท.8) ภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ของทุก
ปี 
2. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
พิจารณาตรวจสอบ
รายการตามแบบแสดง
รายการทรัพย์สิน 
(ภ.บ.ท.5) 
3. แจ้งการประเมินภาษี  
(ภ.บ.ท.5)    
4. เจ้าของทรัพย์สิน
ชําระภาษี ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี 
 

31 
วัน 

ชําระค่า
ภาษีตาม
จํานวนท่ี
ประเมิน 

 

 

 

 

 



ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ หมายเหตุ 

4 การขอใบอนญุาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด 
3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น 
สําเนาใบทะเบียนการค้า  สําเนาทะเบียน
พาณิชย์ สําเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
พร้อมสําเนา  จํานวน 1 ชุด 
4. แผนท่ีตั้งพอสังเขป  
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไม่สามารถ
ติดต่อด้วยตนเอง) (ถ้าม)ี จํานวน  1  ชุด 

1. ยื่นคําร้องพร้อม
เอกสารหลักฐาน 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
4. ชําระค่าธรรมเนียม 
5. ออกใบอนุญาต 
 

30 
วัน 

ชําระตาม
อัตราท่ี               
ตั้งไว้ใน

ข้อบังคับฯ 

 

5 การขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

1. ใบอนุญาตของปีท่ีผ่านมา (หรือ 
ใบเสร็จรับเงิน)  
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
 

1. ยื่นคําร้องพร้อม
เอกสารหลักฐาน 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3. ชําระค่าธรรมเนียม 
4. ออกใบอนุญาต 

15 
นาที 

ชําระตาม
อัตราท่ี               
ตัง้ไว้ใน

ข้อบังคับฯ 

 

6 การขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทํา
การเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

1. บัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 
จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  จํานวน 1 ชุด 
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับ
กําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับอนุญาต  
จํานวน 1 ชุด 
5. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
6.ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี 

1. ยื่นคําร้องพร้อม
เอกสารหลักฐาน 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
ด้านสขุลักษณะ 
4. ชําระค่าธรรมเนียม 
5. ออกใบอนุญาต 
 

30 
วัน 

ไม่เกิน 
5,000  
บาท 

(ตามอัตรา
ท่ีตั้งไว้ใน

ข้อบังคับฯ) 

 

7 การขอต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทํา
การเก็บและขนส่ิงปฏิกูล 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน          
จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  จํานวน 1 ชุด 
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานท่ีรับ
กําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีได้รับอนุญาต  
จํานวน 1 ชุด 
5. เอกสารแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่และ
ผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล 
6.ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารแสดงการ
ตรวจสุขภาพประจําปี 

1. ยื่นคําร้องพร้อม
เอกสารหลักฐาน 
2.  ตรวจสอบเอกสาร 
3. ตรวจสอบสถานท่ี 
ด้านสุขลักษณะ 
4. ชําระค่าธรรมเนียม 
5. ออกใบอนุญาต 
 

30 
วัน 

ไม่เกิน 
5,000  
บาท 

(ตามอัตรา
ท่ีตั้งไว้ใน

ข้อบังคับฯ) 

 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 
ขั้นตอน 

การให้บริการ 
ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม 
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

8 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ 
  

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน          
จํานวน 1 ชุด 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคําขอ 
(ฆจส.12) พร้อมเอกสาร

1 
วัน 

ค่าธรรมเนียมอากรฆ่าสัตว์ 
- โค   ตัวละ 12 บาท 

 



2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. ตั๋วรูปพรรณสําหรับสัตว์พาหนะ 
(กรณีขออนุญาตฆ่าโค, กระบือ) 
 

หลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ี 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
3. พนักงานเจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บค่าธรรมเนียม
แล้วแต่กรณี 
4.เจ้าหน้าท่ีออกหนังสือ
ตอบรับแจ้งการฆ่าสัตว์
ประเภทต่างๆ 

- กระบือ ตัวละ 15 บาท 
- สุกร ตัวละ 10 บาท 
- สุกรท่ีมีนํ้าหนักต่ํากว่า 22.5 
กิโลกรัม ตัวละ 5 บาท 
- แพะ/แกะ ตัวละ 4 บาท 
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
- โค   ตัวละ 12 บาท 
- กระบือ ตัวละ 15 บาท 
- สุกร ตัวละ 15 บาท 
- แพะ/แกะ ตัวละ 4 บาท 
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 
- โค   ตัวละ 3 บาท 
- กระบือ ตัวละ 3 บาท 
- สุกร ตัวละ 3 บาท 
- แพะ/แกะ ตัวละ 3 บาท 

9 การขอรับบําเหน็จพิเศษ
ของทายาท (กรณี
ลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวของ 
อปท.ถึงแก่กรรมอัน
เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี) 

1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
ลูกจ้าง (ตามแบบ) 
2. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3. ใบมรณบัตร 
 

1. ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
บําเหน็จพิเศษฯ พร้อม
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
3. รวบรวมหลักฐาน
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา 
3. นายก ฯ พิจารณาสั่ง
จ่ายเงิน 

15 
วัน 

ไม่มี  

10 การขอรับบําเหน็จพิเศษ
ของลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวของ 
อปท. 

1. แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษ
ลูกจ้าง (ตามแบบ) 
2. ใบรับรองแพทย์ท่ีทางราชการ
รับรองว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  

1. ลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิ
ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ
พิเศษพร้อมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
3. รวบรวมหลักฐาน
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
เสนอผู้มีอํานาจ
พิจารณา 
3. นายก ฯ พิจารณาสั่ง
จ่ายเงิน 

15 
วัน 

ไม่มี  

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่องทางการให้บริการ 
     สถานที่ให้บริการ  กองช่าง  อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  ช้ัน 1  
            อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 14   
        ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่มีหยุดพักเที่ยง / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
        ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
                        โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 14  เว็บไซต์  www.yaplong.go.th,  www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

1 การขออนุญาตก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
มาตรา 21 

1.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขออนุญาตฯ  จํานวน 1 ชุด 
4. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ขนาดเท่าต้นฉบับ  จํานวน 
1 ชุด 
5. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดิน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดิน) 
6. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30บาท (ถ้าม)ี 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอํานาจ) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอํานาจ) 
7. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมีอํานาจลงนามแทน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมีอํานาจลงนามแทน) 
8. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดิน จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดินให้ชิดเขต) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดินให้ชิดเขต) 
  - สําเนาโฉนดท่ีดินแปลงขออนุญาตให้ชิดเขต 
9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด 
10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด 
 
 
 

1. ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร  พร้อม
เอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
4. ตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต 
5. แจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาต 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

30 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 

 

ชื่อกระบวนงาน เอกสารที่ใช้  ขั้นตอน  ระยะเวลา  ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ 
 

กองช่าง 

http://www.yaplong.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหต ุ

 การขออนุญาตก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
มาตรา 21 (ต่อ)   

11. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง  
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ  
จํานวน 5 ชุด 
12. รายการคํานวณโครงสร้าง  แผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อคุณวุฒิ 
ท่ีอยู่วิศวกร ผู้คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) จํานวน 1 ชุด 
13. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของ
อาคาร จํานวน 1 ชุด 

    

2 การขออนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร ตาม
มาตรา 33 

1.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) 
จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
5. สําเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ
อาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร จํานวน 1 ชุด  
6. หนังสือยินยอมของเจ้าจากเจ้าของอาคาร  (กรณีผู้
ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) จํานวน 1 ชุด 
7. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
มาแล้ว)  จํานวน 1 ชุด 
8. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน 

1. ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร พร้อมเอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
4. ตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต 
5. แจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาต 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

30 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 

 

3 การขอต่อใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร 

1.สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขอต่อใบอนุญาต จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
5. ใบอนุญาตก่อสร้างฯ ฉบับจริง พร้อมสําเนา  
6. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)  
7. หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (กรณีท่ีเป็น
อาคารมลีักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)  
 

1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตพร้อม
เอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตฯ   
4. แจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาต 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

15 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 
 

 

 

 

 

 



ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

4 การขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
มาตรา 32 

1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขอใบรับรองฯ  จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
5. ใบอนุญาตก่อสร้างฯ เดิมท่ีได้รับอนุญาต 
6. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
7. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ีขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
8. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานนับรองว่าได้
ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต  

1. ยื่นแบบคําขอใบรับรองฯ
พร้อมเอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบอาคารท่ี
ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรอง   
4. แจ้งผู้ขอ มารับใบรับรอง 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

15 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 
 

 

5 การขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร ตามมาตรา 21 

1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
5. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต  1 ชุด  
6. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ขนาดเท่าต้นฉบับ  
7. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดิน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดิน) 
8. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30บาท (ถ้าม)ี 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมอบอํานาจ) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอํานาจ) 
9. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้รับมีอํานาจลงนามแทน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมีอํานาจลงนามแทน) 
10. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดิน จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดินให้ชิดเขต) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดินให้ชิดเขต) 
  - สําเนาโฉนดท่ีดินแปลงขออนุญาตให้ชิดเขต 
11. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด 
12. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด จากเจ้าของอาคาร  
(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) จํานวน 1 
ชุด 
 

1. ยื่นแบบคําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร พร้อม
เอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้าง 
4. ตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต 
5. แจ้งผู้ขอ มารับใบอนุญาต 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

45 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 

 

 

 



ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

 การขออนุญาตดัดแปลง
อาคาร ตามมาตรา 21 
(ต่อ)   

13. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง  
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ  
14. รายการคํานวณโครงสร้าง  แผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อคุณวุฒิ 
ท่ีอยู่วิศวกร ผู้คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) จํานวน 1 ชุด 
15. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้
ควบคุมการก่อสร้าง พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (กรณีอาคารท่ีต้อง 
มีสถาปนิกควบคุมงาน) (เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเป็นอาคารสูงหืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
16. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ , 
ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันเพลิงไหม้, ระบบบําบัดนํ้า
เสียและการระบายนํ้าท้ิง, ระบบประปา, ระบบลิฟต์ 
อย่างละ 1 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

    

6 การขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร ตามมาตรา 22 

1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  จํานวน 1 ชุด 
4. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอน  วิธีการ และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)  1 ชุด  
6. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ขนาดเท่าต้นฉบับ  
7. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคารใน
ท่ีดิน (กรณีไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดิน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดิน) 
8. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30บาท (ถ้าม)ี 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด 

1. ยื่นขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร พร้อมเอกสาร 
2. ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
4. ตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต 
5. แจ้งผู้ขอมารับใบอนุญาต 
6. ชําระค่าธรรมเนียม 

45 
วัน 

คิดตาม
ขนาด/
ประเภท

ของอาคาร 
(ตาม พรบ.

ควบคุม
อาคาร 

พ.ศ.2522) 

 

 

 

 



ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

  10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ชุด  
11. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง  
และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ  
จํานวน 1 ชุด 
 

    

7 การแจ้งถมดิน 1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
4. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดําเนินการถมดิน 
5. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
6. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
7. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ขนาดเท่าต้นฉบับ 
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ถมดินในท่ีดิน 
(กรณีผู้ขอฯ ไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดิน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดิน) 
9. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30บาท (ถ้าม)ี 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
10. รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. และมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นท่ีเกิน 
2,000 ตร.ม.และมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 1 ชุด 
11. ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. และมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา)  1 ชุด 
12. ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน  
 

1. ยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน  
2. ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ออกใบรับแจ้ง และแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคําขอฯ มารับใบแจ้ง 
5. ชําระค่าธรรมเนียม 

7 
วัน 

500 
บาท 

ต่อฉบับ 

 

 

 

 



ล า 
ดับ 

กระบวนงาน เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ขั้นตอน 
การให้บริการ 

ระยะ 
เวลา 

ค่าธรรมเนียม
/ค่าปรับ 

หมาย
เหตุ 

8 การแจ้งขุดดิน 1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ชุด 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด 
3. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
4. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดําเนินการขุดดิน 
5. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
6. หนังสือรับรองนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
7. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ขนาดเท่าต้นฉบับ  
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ถมดินในท่ีดิน 
(กรณีผู้ขอฯ ไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน) จํานวน 1 ชุด 
  - สําเนาบัตรประชาชน (เจ้าของท่ีดิน) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของท่ีดิน) 
9. หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30บาท (ถ้ามี) 
  - สําเนาบัตรประชาชน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
  - สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบและรับมอบอํานาจ) 
10. รายการคํานวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณ
การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร 
หรือพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม. ต้องเป็นผู้
ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ
วิศวกร) 1 ชุด 
11. รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 
12. ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม.หรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา)  1 ชุด 

1. ยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน  
2. ตรวจสอบและพิจารณา
เอกสารประกอบการขอฯ 
3. ออกใบรับแจ้ง และแจ้ง
ให้ผู้ยื่นคําขอฯ มารับใบแจ้ง 
5. ชําระค่าธรรมเนียม 

7 
วัน 

500 
บาท 

ต่อฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับปฐมวัย  

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน    กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ                           
    จังหวัดศรีสะเกษ 
ช่องทางการให้บริการ 

     สถานที่ให้บริการ   
     กองการศึกษา ฯ  อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  ช้ัน 2  
                   อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000  โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15   
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหญ้าปล้อง 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก 
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหล่อ – โนนแย ้
 
        ระยะเวลาให้บริการ  เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) 
  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ไม่มีหยุดพักเที่ยง  

        ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ      
                        โทรศัพท์  045 – 611313  ต่อ 15  เว็บไซต์  www.yaplong.go.th,  www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 
 
  คุณสมบัติท่ีต้องมีในการสมัคร 

  1. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหญ้าปล้อง 
  2. มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์นับถึง 16 พฤษภาคม ของปีท่ีสมัคร 
  3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ ท่ีจะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
 
  เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
  1. ใบสมัครของศูนย์ฯ (ตามแบบท่ีกําหนด) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสําเนา  1  ชุด 
  3. สูติบัตรนักเรียน 
  4. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 
  5. ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
  ขั้นตอนการสมัคร 
  1. ประกาศรับสมัคร 
  2.  ยื่นใบสมัคร ตามระยะเวลาในประกาศฯ 
  3.  แจ้งวันมอบตัวนักเรียน ผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียน 
  4.  มอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียน 
 
   
 
 
 

กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

http://www.yaplong.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ 

เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน   0 – 4561 – 1313 ต่อ 15 

     ส านักงานปลัด อบต.  ต่อ 15 

     กองการศกึษาฯ   ต่อ 15 

     กองคลัง    ต่อ 13 , 16 

     กองชา่ง    ต่อ 14 

   เว็บไซต์   www.yaplonglocal.go.th  

               www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง 

 

เบอร์โทร ฉุกเฉินในจังหวัดศรีสะเกษ 

   ส านักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 045-620211-4 และ 1132 

   สถานีดับเพลิงเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ 199, 045 - 612646  

   สถานีดับเพลิง (ศูนย์ย่อยพระนางศรีฯ) 199, 045 – 617131 

   เหตุด่วน – เหตุร้าย    191 

   ไฟฟ้าขัดข้อง    1130 

   แพทย์ฉุกเฉิน    1669 

   ไฟฟ้าขัดข้อง    1130 

   สถานีขนสง่ผู้โดยสารจังหวัดศรสีะเกษ 045-612500 

   สถานีรถไฟศรีสะเกษ    045-611525 

   โรงพยาบาลศรสีะเกษ    045-611434  

   สวท.วิทยุประเทศไทยศรีสะเกษ FM100.25Mhz 045-611989 

   แท็กซี่ศรีสะเกษ    045-612345 และ 045-611116 

   ต ารวจภูธรจังหวัดศรสีะเกษ  045-611555 

   ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรสีะเกษ  1784 และ 045-614545 

   อุทยานแหง่ชาติเขาพระวหิาร  045-818021 

 

http://www.yaplonglocal.go.th/
http://www.facebook.com/อบต.หญ้าปล้อง


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง 

                               เศรษฐกิจด ี    สิ่งแวดล้อมดี 

           สังคมดีมีความปลอดภัย 

                การคมนาคมสะดวก 
 


