สำนักงำนปลัด
กำรบริกำรข้ อมูลข่ ำวสำร ( ขออนุญำตคัดสำเนำเอกสำร )
1. เขียนคำร้ อง
ระยะเวลา 3 นาที
( พร้ อมแนบเอกสำร )

2. เสนอเอกสำรเพือ่ พิจำรณำตำมลำดับ

ระยะเวลา 12 นาที

3. อนุมตั ิ ( เสร็จสิ้น / รับเอกสำร )

กำรรับแจ้ งเรื่องรำวร้ องทุกข์ แจ้ งตอบกำรดำเนินกำรแก้ไขให้ ผู้ร้องเรียนทรำบ
1. รับแจ้ งเรื่องรำวร้ องทุกข์ ระยะเวลา 30 นาที

กำรให้ บริกำร อินเตอร็เน็ต

2. เสนอเรื่องให้ ผ้ บู ังคับบัญชำทรำบเพือ่ พิจำรณำดำเนินกำร

ระยะเวลา 7 วัน

3. แจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ ทรำบ

( สำมำรถดำเนินกำรได้ ในทันที )

กำรจดทะเบียนพำณิชย์
1. เขียนคำร้ อง/ ระยะเวลา 5 นาที
2. ตรวจสอบเอกสำร / ระยะเวลา 15 นาที
( พร้ อมแนบเอกสำร )
พร้ อมรับชำระค่ ำธรรมเนียม

3. เสร็จสิ้น (จนท. / นำยทะเบียนพำณิชย์ ออกใบทะเบียนพำณิชย์ )

กองคลัง
กำรคัดสำเนำเอกสำรกำรเสี ยภำษีบำรุงท้ องที่ ( ภบท.5 )
1. เขียนคำร้ อง ระยะเวลา 10 นาที
( พร้ อมแนบเอกสำร )

2. เสนอเอกสำรเพือ่ พิจำรณำตำมลำดับ ระยะเวลา 10 นาที

3. อนุมตั ิ ( เสร็จสิ้น / รับเอกสำรกำรเสี ยภำษีบำรุง
ท้ องที่ ( ภบท. 5 ) / หนังสื อรับรอง)

กำรจัดเก็บภำษีป้ำย
ระยะเวลา 2 นาที
1. ยืน่ เอกสำร/
แบบแสดงรำยกำร ภป.1

2. ตรวจสอบเอกสำร / ประเมินภำษี / เขียนใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลา 3 นาที

3. เสร็จสิ้น / รับใบเสร็จ

กำรเสี ยภำษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ระยะเวลา 2 นาที
1. ยืน่ เอกสำร /
แบบแสดงรำยกำร ภรด. 2

2. ตรวจสอบเอกสำร /ประเมินภำษี / เขียนใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลา 3 นาที

3. เสร็จสิ้น / รับใบเสร็จ

กำรเสี ยภำษีบำรุงท้ องที่
1. ยืน่ เอกสำร / ระยะเวลา 2 นาที
แบบแสดงรำยกำร ภบท. 5

2. ตรวจสอบเอกสำร / ประเมินภำษี / เขียนใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลา 3 นาที

3. เสร็จสิ้น / รับใบเสร็จ

กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ ป็ นอันตรำย
1. ยืน่ เอกสำร

ระยะเวลา 5 นาที

2. ตรวจสอบเอกสำร / ออกใบอนุญำต/ เขียนใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลา 5 นาที

3. เสร็จสิ้น / รับใบเสร็จ

กำรขออนุญำตสะสมและจำหน่ ำยอำหำร
1. ยืน่ เอกสำร

ระยะเวลา 5 นาที

2. ตรวจสอบเอกสำร / ออกหนังสื อรับรอง / เขียนใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลา 5 นาที

3. เสร็จสิ้น / รับใบเสร็จ

กองช่ ำง
งำนดำเนินกำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน/ชุมชน
- กำรขอใช้ นำ้ ประปำ
1. เขียนคำร้ อง
ระยะเวลา 5 นาที
(พร้ อมแนบเอกสำร )

2. เสนอเอกสำรเพือ่ พิจำรณำตำมลำดับ
ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 15 นาที

4. ดำเนินกำรติดตั้งมำตรวัดนำ้

กรณีอุปกรณ์ พร้ อม

- แก้ไขนำ้ รั่วซึม
1. รับแจ้ งจำกผู้ใช้ นำ้ / ( ทำงโทรศัพท์ )

ดาเนินการได้ทนั ที

ตรวจสอบกำรรั่วซึมพร้ อมแก้ไข

กำรขอหนังสื อรับรองเพือ่ ขออนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร
1. ยืน่ หนังสื อขออนุญำต

ระยะเวลา 10 นาที

แจ้ งรับรองกำรก่อสร้ ำง

3. อนุมตั ิ

งำนขออนุญำตประกอบกิจกำรนำ้ มันเชื้อเพลิง
- กำรออกใบรับแจ้ งประกอบกิจกำรนำ้ มันเชื้อเพลิงประเภท 2
1. ผู้ประกอบกำรยืน่ เรื่องประกอบกิจกำร

ระยะเวลา 10 นาที

2. ตรวจสอบเอกสำร/ตรวจสอบกำรใช้ ประโยชน์ ทดี่ ิน

ระยะเวลา 1 วัน

3. ออกใบรับแจ้ ง

กรณีถูกต้ อง

- กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรนำ้ มันเชื้อเพลิง ประเภท 3 (หลังจำกรับแจ้ งผลกำรตรวจจำกสำนักงำนพลังงำนจังหวัด )
1. ยืน่ หนังสื อขอรับใบอนุญำต
ระยะเวลา 1 วัน

ระยะเวลา 15 นาที

5. ออกใบอนุญำต

2. ตรวจสอบเอกสำร
ระยะเวลา 4 วัน

ระยะเวลา 3 วัน

3. ตรวจสอบสถำนที่
ถูกต้ อง

6. แจ้ งผู้ขอชำระค่ ำธรรมเนียม

ระยะเวลา 5 วัน

ระยะเวลา 2 วัน

4. เสนอเอกสำร

7. ส่ งสำเนำอนุญำตให้ พนจ.

- กำรออกใบอนุญำตต่ ออำยุประกอบกิจกำรนำ้ มันเชื้อเพลิง ประเภทที่ 3
1. ยืน่ หนังสื อขอต่ อ ระยะเวลา 15 นาที
( พร้ อมเอกสำร ) นาที
ระยะเวลา 3 วัน

2. ตรวจสอบเอกสำร
5. แจ้ งผู้ขอชำระค่ ำธรรมเนียม

ระยะเวลา 1 วัน
ระยะเวลา 4 วัน

3. ตรวจสอบสถำนที่

ระยะเวลา 2 วัน

ถูกต้ อง
6. ส่ งสำเนำใบอนุญำตให้ พนจ.

4. ออกใบอนุญำต

