ขั้นตอนและระยะเวลาการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ประชาชนเขียนคาร้องแจ้งเหตุร้องทุกข์
(5 นาที)

เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.รูปถ่าย
3.แผนที่พอสังเขป
4.อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
บรรเทาความเดือดร้อน
(1 วัน)

หัวหน้าราชการรับผิดชอบบรรเทาความ
เดือดร้อนพิจารณา
(4 วัน)

แจ้งผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
(1 วัน)

ประชาชน

หมายเหตุ

1.ช่วงยื่นคาขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดตรวจ รวมระยะเวลา 5 นาที
2.ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืนคาขอ) 3 ขั้นตอน 7 วัน/เรื่อง

ขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

ร้องขอ/เขียนคาร้อง

เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรประชาชน

รับเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น

รายงานผู้บังคับบัญชา

แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

เสนอผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

แจ้งผลการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 1 วัน/ราย

อนุมัติ

ขั้นตอนและระยะเวลาการช่วยเหลือสาธารณภัย
เกิดปัญหา/ประชาชนร้องขอ
(ตรวจสอบเหตุสาธารณภัย)

รายงานผู้บังคับบัญชา

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/
ช่วยเหลือ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 4 ขั้นตอน (ช่วยเหลือในทันที)

เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้งเกิด

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน

5 นาที

ลงรายการในสู ติบตั ร

5 นาที

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที/ราย

เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนและมอบสู ติบตั ร
หลักฐานคืน
5 นาที

เอกสารประกอบ
1.ใบรับแจ้งการเกิด (ท.ร.1 ตอนหน้า) หรือหนังสือ
รับรองการเกิด (ท.ร.1/1) (แล้วแต่กรณี)
2.บัตรประจาตัว,สาเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน/ผู้แจ้ง
3.บัตรประจาตัว,สาเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา
4.สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะเพิ่มชื่อเข้า
5.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้งตาย

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน

5 นาที

ลงรายการในมรณบัตร

5 นาที

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที/ราย

เพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านและมอบสู ติบตั ร/
หลักฐานคืน

5 นาที

เอกสารประกอบ
1.ใบรับแจ้งการตาย (ท.ร.4 ตอนหน้า) หรือหนังสือรับรองการตาย
(ท.ร.4/1) (แล้วแต่กรณี)
2.บัตรประจาตัว,สาเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน/ผู้แจ้ง
3.บัตรประจาตัวผู้ตาย,สาเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
4.บันทึกประจาวัน/รายงานผลการชันสูตร (ถ้ามี)
5.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้งย้าย
การย้ายออก

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน
5 นาที

ลงรายการในใบแจ้งย้าย

จาหน่ายรายการในทะเบียนบ้านและมอบ
ใบแจ้งย้ายและหลักฐานคืน

5 นาที

5 นาที

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที/ราย

เอกสารประกอบ
1.สาเนาทะเบียนบ้านที่ประสงค์ย้ายออก
2.บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้านย้ายออก
3.บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายออก (ถ้ามี)
4.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้งย้าย
การย้ายเข้า

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน

7 นาที

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที/ราย

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและจ่ายเรื่ องคืน
ประชาชน
8 นาที

เอกสารประกอบ
1.สาเนาทะเบียนบ้านที่ประสงค์ย้ายเข้า
2.บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้านย้ายเข้า
3.บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายเข้า (ถ้ามี)
4.ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)
5.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้งย้าย
การย้ายปลายทาง

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน

7 นาที

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที/ราย

เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและจ่ายเรื่ องคืน
ประชาชน
8 นาที
เอกสารประกอบ
1.สาเนาทะเบียนบ้านที่ประสงค์ย้ายเข้า
2.บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าบ้าน
3.บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้งย้าย
4.หนังสือมอบหมาย (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการกาหนดเลขที่บ้าน

ยืน่ คาร้อง/ตรวจสอบหลักฐาน
5 นาที

หมายเหตุ

ตรวจสอบสภาพบ้าน

1.ช่วงยื่นคาร้อง 1 ขั้นตอน 1 จุดตรวจ รวมระยะเวลา 5 นาที
2.ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยืนคาขอ) 3 ขั้นตอน 3 วัน/ราย

กาหนดเลขหมายประจาบ้านและมอบ
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

เอกสารประกอบ
1.ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9)
2.หนังสืออนุญาตก่อสร้าง (อ.1)
3.สาเนาเอกสารสิทธิที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง
(โฉนด,นส.3 ฯลฯ เป็นต้น)
4.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน
(กรณีที่ดินเป็นของผู้อื่น)
5.สาเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประจาตัวประชาชนผู้
แจ้ง
6.หนังสือมอบหมาย/มอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ
ให้ผู้อื่นดาเนินการแทน)
7.รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างที่แล้วเสร็จ จานวน 2 รูป
(รูปถ่ายต่างมุม)

ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตให้ตั้งหอพัก
ผู้ประกอบกิจการยื่นคาร้องพร้อมเอกสาร

ตรวจเอกสาร
(1 วัน)

ตรวจสอบประวัติผู้ประกอบกิจการโดยสถานีตารวจท้องที่
(15 – 18 วัน)

เอกสารประกอบด้วย
1) สาเนาบัตรประชาชน
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) ใบรับรองแพทย์
4) รูปถ่าย 5x6 เซนติเมตร 2
รูป
5) แบบแปลนอาคาร
6) เอกสารแสดงสิทธิ์ความเป็น
เจ้าของ (โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/
สัญญาซื้อขาย/ใบอนุญาต
ก่อสร้าง หรือ หนังสือการ
ครอบครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง)

คณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจอาคารและตรวจสุขลักษณะ
(7 วัน)

เสนอนายทะเบียนลงนามใบอนุญาตตั้งหอพัก
(กรณีผู้ประกอบกิจการไม่ต้องปรับปรุงหอพักตามคณะผู้ตรวจระบุ)
(3 วัน)

แจ้งผู้ประกอบการรับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียม
(1 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 30 วัน/ราย

ขั้นตอนและระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้พิการ
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
๓ นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
๒ นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทาประกาศรายชื่อ
เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย

บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ขั้นตอนและระยะเวลาการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
๓ นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
๒ นาที/ราย

เอกสารสาหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้สูงอายุ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

หมายเหตุ กระบวนงานบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/
จัดทาประกาศรายชื่อ

บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ขั้นตอนและระยะเวลาการขึน้ ทะเบียน สุ นัข- แมว

รับคาร้ อง
-ตรวจสอบหลักฐาน
( 5 นาที)

พิจารณา
-เจ้าหน้าที่ถ่ายรู ปสัตว์เลี้ยง
ด้านหน้า-ด้านหลัง (3 รู ป)
(5 นาที)

ยืนยันการขึน้ ทะเบียน
-เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบเพื่อขึ้น
ทะเบียน
(กรมปศุสัตว์)

เอกสารประกอบ
หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 15 นาที /ราย

-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้ าของสั ตว์

ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ (143 ประเภท )
ทาหนังสื อแจ้งผูป้ ระกอบการ
ที่อยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งขอใบอนุ ญาต

ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)ของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. หนังสื อมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ ั บ มอบอ านาจกรณี เ จ้า ของหรื อ ผูป้ ระกอบการไม่
สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้
กรณีไม่ ถูกต้ อง

เมือ่ แก้ ไขถูกต้ อง

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ เจ้าหน้าที่ตรวจ
สถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ
เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ
ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ

ด้ วยสุ ขลักษณะ

ภายใน 20 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตจาหน่ ายสิ นค้ าในทีห่ รือทางสาธารณะ
ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงาน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)ของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. หนังสื อมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ ั บ มอบอ านาจกรณี เ จ้า ของหรื อ ผูด้ป้ วระกอบการไม่
ยสุ ขลักษณะ
สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

เมื่อแก้ไขถูกต้ อง
กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ จพง.
สาธารณสุ ขตรวจสถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ

ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ
เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ

ภายใน 20 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

กรณีไม่ ถูกต้ อง

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการการกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย
ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)ของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. หนังสื อมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ ั บ มอบอ านาจกรณี เ จ้า ของหรื อ ผูป้ ระกอบการไม่
สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

เมื่อแก้ไขถูกต้ อง
กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ จพง.สาธารณสุ ข
ตรวจสถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ

เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ
ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ

ด้ วยสุ ขลักษณะ
ภายใน 20 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

กรณีไม่ ถูกต้ อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการอนุญาตประกอบกิจการตู้นา้ ดื่มหยอดเหรียญ
ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)ของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. หนังสื อมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ ั บ มอบอ านาจกรณี เ จ้า ของหรื อ ผูป้ ระกอบการไม่
สามารถมายืน่ คาขอด้วยตนเองได้

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

เมื่อแก้ไขถูกต้ อง
กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ จพง.
สาธารณสุ ขตรวจสถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ
เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ
ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ

ด้ วยสุ ขลักษณะ
ภายใน 20 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

กรณีไม่ ถูกต้ อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ ายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงาน

เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. สาเนาหนังสื อรับรองของการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
(กรณี ผขู้ อเป็ นนิติบุคคล) 1 ฉบับ
4. หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวของผูร้ ับ
มอบอานาจกรณี เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการไม่สามารถมายื่น

กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ จพง.
สาธารณสุ ขตรวจสถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ
เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ
ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ
ภายใน 20 วัน

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

เมื่อแก้ไขถูกต้ อง

ด้ วยสุ ขลักษณะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต/ใบ
แจ้ง

กรณีไม่ ถูกต้ อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่ง
ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ผูป้ ระกอบการยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
เอกสารประกอบ
1. ส าเนาบัต รประจ าตัว (ประชาชน/ข้า ราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)ของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบการ 1 ฉบับ
3. หนัง สื อมอบอานาจพร้ อมส าเนาบัตรประชาชน
ของผูร้ ับมอบอานาจกรณี เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการ

แจ้งผูป้ ระกอบการภายใน 7 วัน

เมื่อแก้ไขถูกต้ อง
กรณี ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบให้ จพง.สาธารณสุ ข
ตรวจสถานที่ดา้ นสุ ขลักษณะ

เป็ นการสละสิ ทธ์การยืน่ ขอ
ไม่ ต้องด้ วยสุ ขลักษณะ

ด้ วยสุ ขลักษณะ
ภายใน 20 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต

กรณีไม่ ถูกต้ อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขอ

(ขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่ เกิน 15 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการรวม 20 วัน/เรื่อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

ยืน่ เอกสาร
1.จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
-สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
-สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
-รูปถ่ายหน้าร้าน
-แผนที่พอสังเขป
-หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่,สัญญาเช่า
-สาเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน,ผู้ให้
เช่า
-สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน,ผู้ให้เช่า
-สัญญาซื้อขายที่ดิน
(ไม่ได้แจ้งย้ายเข้าเลขที่บ้าน)
-ใบทะเบียนพาณิชย์ (เดิม)
2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
-ใบทะเบียนพาณิชย์(ตัวจริง)
-สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ
-ใบทะเบียนพาณิชย์(ตัวจริง)
-สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
(ระยะเวลา 5 นาที)

กรอกคาขอจดทะเบียนพาณิชย์
-จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
-จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
-จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ
-ขอหนังสือรับรอง/ใบแทน/ขอตรวจ
เอกสาร
( ระยะเวลา 15 นาที )

ตรวจเอกสารออกใบ
ทะเบียนพาณิชย์
(ระยะเวลา 60
นาที)

ชาระค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนพาณิชย์
(ระยะเวลา 5 นาที)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 90 นาที/เรื่อง

รับใบทะเบียน
พาณิชย์
(ระยะเวลา 5 นาที)

ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นเอกสาร
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่าน
มา
( 2 นาที )

กรอกแบบแจ้งชาระภาษี
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2 นาที )

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที/ราย

ตรวจเอกสารและออก
ใบแจ้งประเมิน
( 2 นาที )

ชาระภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและออก
ใบเสร็จรับเงิน
( 4 นาที )

ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีป้าย

ยื่นเอกสาร
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
( 2 นาที )

กรอกแบบแสดงรายการ
ภาษีป้าย
( 2 นาที )

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 10 นาที/ราย

ตรวจเอกสารและออก
หนังสือแจ้งการประเมิน
( 2 นาที )

รับชาระภาษีป้ายและ
ออกใบเสร็จรับเงิน
( 4 นาที )

ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่

ยื่นเอกสาร
1.สาเนาบัตรประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้าน
3.สาเนาใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา
4.ภ.บ.ท.5 (ใบหาง) (กรณีเคยยื่นแบบแล้ว)
5.สาเนาเอกสารสิทธิ์ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง
(กรณียื่นประเมินใหม่)
( 2 นาที )

กรณีเคยยื่นแบบแล้ว
-รับชาระภาษีและออกใบเสร็จรับเงิน

กรณียื่นประเมินใหม่
-กรอกแบบแสดงรายการที่ดิน

ตรวจเอกสารและแจ้งแผนประเมินภาษี
( 2 นาที )

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ กรณี เคยยื่นแบบแล้ว 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 8 นาที/ราย
กรณี เคยยื่นแบบแล้ว 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 8 นาที/ราย

รับชาระเงินและออก
ใบเสร็จรับเงิน
(4 นาที )

ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตทาการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
( แบบ ฆ.ษ.1)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐาน

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาบริการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลาบริการ 1 วัน/ราย

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ที่อานาจลงนาม
อนุญาตให้ทาการโดยใช้เครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ.2 )

เอกสารประกอบการพิจารณา
1.สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนชองผู้ขออนุญาต
2.ใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้ซึ่งเครื่องขยายเสียง
และไมโครโฟน ( ถ้ามี )
3.รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่จะใช้
เช่น กาลังไฟฟ้าที่ใช้กาลังขยายเสียง
4.แผนที่แสดงที่ตั้งใช้เครื่องขยายเสียง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
รับเรื่ องขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยื่นส่งเอกสารใหม่ (กรณีไม่ครบถ้วน)

แจ้งให้จดั การเอกสาร
ให้ครบถ้วน

ไม่เกิน 1 วัน
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
(นายตรวจ)
ครบถ้ วน

ไม่เกิน 1 วัน

ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
(ตรวจสอบสภาพสาธารณะ)
ถูกต้ อง

แจ้งผูข้ อให้แก้ไขแบบให้ถูกต้อง
(แบบ ค.1)
เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ข.1
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จานวน 2 ชุด
7.หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน จานวน 2 ชุด
8.ชุดแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
จานวน 3 ชุด
- อาคารมีขนาดมากกว่า 150 ตรม. มีสถาปนิ กเซ็น
รับรองแบบและควบคุมงาน
- อาคารเข้าข่ายควบคุมมีช่วงคานและเสายาว 5.00 ม.
ขึ้ น ไป มี ร ายการค านวณและรั บ รองแบบโดยวิ ศ วกรและมี
วิศวกรผูค้ วบคุมงาน
- แบบที่ คดั ลอกมาจากที่ อื่นต้องได้รับการยินยอม
จากเจ้าของแบบ และต้องแนบสาเนาบัตรสาเนาทะเบียนบ้าน
ผูเ้ ขียนแบบ,วิศวกร,สถาปนิก

ไม่เกิน 3 วัน
ตรวจพิจารณาแบบแปลน
(นายช่าง/วิศวกร)

ถูกต้ อง

ไม่เกิน 5 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
(นายกเทศมนตรี )
เห็นชอบ

ไม่เกิน 5 วัน

ออก อ.1 และแจ้งขอ (น.1)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณาอนุญาตภายใน 15 วัน (กรณี
เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

รับเรื่ องขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยืน่ ส่ งเอกสารใหม่ (กรณี ไม่ครบถ้วน)
ไม่เกิน 1 วัน
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
(นายตรวจ)

แจ้งให้จดั การเอกสาร
ให้ครบถ้วน
ครบถ้ วน

ไม่เกิน 1 วัน
ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
(ตรวจสอบสภาพสาธารณะ)

ถูกต้ อง
แจ้งผูข้ อให้แก้ไขแบบให้ถูกต้อง
(แบบ ค.1)
เอกสารประกอบ

ตรวจพิจารณาแบบแปลน
(นายช่าง/วิศวกร)
ไม่เกิน 5 วัน

ถูกต้ อง

1. แบบฟอร์มขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ข. จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต จานวน 2 ชุด

5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง) จานวน 2 ชุด
7.ผังบริ เวณ

ไม่เกิน 3 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
(นายกเทศมนตรี )
เห็นชอบ

ไม่เกิน 5 วัน
ออก อ.1 และแจ้งขอ (น.1)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตภายใน 15 วัน/ราย
(กรณีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
รับเรื่ องขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยื่นส่งเอกสารใหม่ (กรณีไม่ครบถ้วน)
ไม่เกิน 1 วัน
แจ้งให้จดั การเอกสาร
ให้ครบถ้วน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
(นายตรวจ)
ครบถ้ วน

ไม่เกิน 1 วัน

ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
(ตรวจสอบสภาพสาธารณะ)
ถูกต้ อง

แจ้งผูข้ อให้แก้ไขแบบให้ถูกต้อง
(แบบ ค.1)
เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ข.1
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จานวน 2 ชุด
7.หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน จานวน 2 ชุด
8.ชุดแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
จานวน 3 ชุด
- อาคารมีขนาดมากกว่า 150 ตรม. มีสถาปนิ กเซ็น
รับรองแบบและควบคุมงาน
- อาคารเข้าข่ายควบคุมมีช่วงคานและเสายาว 5.00 ม.
ขึ้ น ไป มี ร ายการค านวณและรั บ รองแบบโดยวิ ศ วกรและมี
วิศวกรผูค้ วบคุมงาน
- แบบที่ คดั ลอกมาจากที่ อื่นต้องได้รับการยินยอม
จากเจ้าของแบบ และต้องแนบสาเนาบัตรสาเนาทะเบียนบ้าน

ไม่เกิน 3 วัน
ตรวจพิจารณาแบบแปลน
(นายช่าง/วิศวกร)

ถูกต้ อง

ไม่เกิน 5 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
(นายกเทศมนตรี )
เห็นชอบ

ไม่เกิน 5 วัน

ออก อ.1 และแจ้งขอ (น.1)
หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณาอนุญาตภายใน 15 วัน (กรณี
เอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

ขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน

1.ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตขุดดิน ถมดิน พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น
เบื้องต้น (1 วัน)

2. นายช่างออกตรวจโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/สภาพสาธารณะ และตรวจพิจารณา (2 วัน)

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุ ญาต (3วัน)

4. ผูย้ น
ื่ คาขอชาระค่าธรรมเนี ยม พร้อมรับใบอนุ ญาต (1วัน)

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มแจ้งขุดดิน หรื อ ถมดิน
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน

จานวน 1 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
จานวน 2 ชุด

4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต
5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จ านวน
2 ชุด

7.ผังบริ เวณ
8.ชุ ดแบบและเอกสารที่ ใ ช้ป ระกอบการแจ้งขุดดิ นหรื อ
ถมดินตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 6
9.วิธีการขุด ขน หรื อถมดิน

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาต
ภายใน 7 วัน/ราย
(กรณีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

ขั้นตอนและระยะเวลาการแจ้ งซ่ อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
เอกสารประกอบ
แบบฟอร์มคาร้อง แจ้งซ่อม/ติดตั้ง ไฟฟ้ า
แสงสว่างถนนสาธารณะ

1.ตัวแทนประชาชน/

ประชาชนแจ้งซ่อมแซม
ไฟฟ้ าสาธารณะ
(1วัน)

2.รับเรื่ อง/ ขั้นตอนการ

ตรวจสอบ
(1 วัน)

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการภายใน 5 วัน /ราย

3.ตรวจสอบสถานที่รับ

แจ้งพร้อมทาการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
( 2 วัน )

4.แจ้งผูบ
้ งั คับบัญชาและผู้

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ
ว่าได้ทาการซ่อมแซมแล้ว
พร้อมลงบันทึก (1 วัน )

ขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบรับรองสิ่ งปลูกสร้ าง
ประชาชนผูข้ ออนุญาตออก
ใบรับรองสิ่ งปลูกสร้างยืน่ คาขอ

รับเรื่ อง/ขั้นตอน

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง/
พิจารณาออกใบอนุญาต

แจ้งเรื่ องคืนประชาชนผู้
ขออนุญาต

เอกสารประกอบ

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา 5 วัน/ราย
(กรณีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

1. แบบฟอร์มขอรับรองสิ่ งปลูกสร้าง
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน
2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ อหนังสื อรับรอง
จานวน 2 ชุด
5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ อหนังสื อรับรอง
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จานวน 2 ชุด
7.หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน จานวน 2 ชุด
8.รู ปถ่ายสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
- รู ปถ่ายด้านหน้า
จานวน 2 รู ป
- รู ปถ่ายด้านข้าง (ข้างขวา) จานวน 2 รู ป
- รู ปถ่ายด้านข้าง (ข้างซ้าย) จานวน 2 รู ป
- รู ปถ่ายด้านหลัง
จานวน 2 รู ป
9.ขนาดตัวอาคาร/สิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
- ขนาดอาคารกว้าง...................เมตร
- ขนาดอาคารยาว.....................เมตร
- มีหอ้ งนอน..............................เมตร
- มีหอ้ งน้ า.................................เมตร

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้ อาคาร (แบบ อ.5)
รับเรื่ องขออนุญาต
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยื่นส่งเอกสารใหม่ (กรณีไม่ครบถ้ วน)

แจ้งให้จดั การเอกสาร
ให้ครบถ้วน

ไม่เกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
( นายตรวจ )
ไม่เกิน 1 วัน

ครบถ้ วน

ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกต้ อง

แจ้งผูข้ อให้แก้ไขแบบให้ถูกต้อง
( แบบ ศ.1 )

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
(แบบ อ.5)
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
เห็นชอบ
5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จานวน 2 ชุด
7.ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อรื้ อถอนอาคาร จานวน 1 ชุด
8.ชุดแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
หรื อรื้ อถอนอาคาร
จานวน 1 ชุด

ไม่เกิน 3 วัน

ตรวจพิจารณาแบบแปลน
(นายช่าง/วิศวกร)
ไม่เกิน 5 วัน

ถูกต้ อง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
(นายกเทศมนตรี )

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตภายใน 15 วัน
(กรณีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

ไม่เกิน 5 วัน

ออก อ.5

ขั้นตอนและระยะเวลาการขอใบรับรองก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร อ.6
รับเรื่ องขอรับรองก่อสร้างอาคาร อ.6
(เจ้าหน้าที่รับคาขอ)
ยื่นส่งเอกสารใหม่ ( กรณีไม่ครบถ้วน)

ไม่เกิน 1 วัน

แจ้งให้จดั การเอกสาร
ให้ครบถ้วน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
(นายตรวจ)
ครบถ้ วน

ไม่เกิน 1 วัน

ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกต้ อง

แจ้งผูข้ อให้แก้ไขแบบให้ถูกต้อง
( แบบ ศ.1 )

ตรวจพิจารณาแบบแปลน
(นายช่าง/วิศวกร)
ถูกต้ อง

เอกสารประกอบ
1. แบบฟอร์มขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6)
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน 2 ชุด
4.สาเนาบัตรประชาชนผูข้ ออนุญาต
จานวน 2 ชุด

5.สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต

จานวน 2 ชุด
6.สาเนาโฉนดที่ดินเท่าตัวจริ ง (หน้า-หลัง)
จานวน 2 ชุด
7.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
จานวน 1 ชุด
8.ชุดแบบที่ใช้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
เคลื่อนย้ายอาคาร
จานวน 1 ชุด

ไม่เกิน 3 วัน

ไม่เกิน 5 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา
(นายกเทศมนตรี )
ไม่เกิน 5 วัน

เห็นชอบ

ออก อ.6

หมายเหตุ ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารและพิจารณาอนุญาตภายใน 15 วัน
(กรณีเอกสารถูกต้ องและครบถ้ วน)

การขอใช้อินเตอร์เน็ตศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับคาร้อง
(1 นาที)

รับเรื่อง/เสนอผู้บริหาร
(2 นาที)

ผู้ขอใช้อินเตอร์เน็ตศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 นาที)

ลงชื่อในสมุดผู้ใช้บริการ
(1 นาที)

4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที/ราย
เอกสารประกอบ
1.บัตรประชาชน

