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เอกสารแนบทายประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2553
รายชื่อกระบวนงาน

รอบระยะเวลา
มาตรฐานการใหบริการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รวมจํานวน 15 กระบวนงาน จาก 12 หนวยงาน ดังนี้
X กระบวนงานที่แลวเสร็จใน 1 วัน ( จํานวน 10 กระบวนงาน )
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการชําระภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)

2 ชั่วโมง

1.2 การขอจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

30 นาที

”

1.3 การตออายุใบอนุญาต ตามกฎมายวาดวยรถยนต

40 นาที

สนง.ขนสงจังหวัด

1.4 การตออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก

40 นาที

”

1.5 การขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เครื่อง หมายการคา ภูมิปญญาทองถิ่นไทย)

1 ชั่วโมง 30 นาที

สนง.พาณิชยจังหวัด

1.6 การขอแกไขรายการในทะเบียนบาน (กรณีไมตองสอบสวน)
( อําเภอในสังกัด 26 แหง)

20 นาที

ที่ทําการปกครอง
จังหวัด

1 ชั่วโมง 15 นาที

สนง.ที่ดินจังหวัด

1.8 การรับขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตามมาตร 39
(กรณีเงื่อนไขครบถวน)

40 นาที

สนง.ประกันสังคม
จังหวัด

1.9 การจดทะเบียนธุรกิจ

60 นาที

สนง.พัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัด

30 นาที

สนง.ปศุสัตวจังหวัด

1.7 การจดทะเบียนขาย

1.10 การขอตอใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว

สนง.สรรพากรพื้นที่

Y กระบวนงานที่แลวเสร็จภายมากกวา 1 วัน (จํานวน 5 กระบวนงาน )
2.1 การขอโอนสิทธิการเชาที่ราชพัสดุ (ที่ดิน,อาคาร)

20 วัน

สนง.ธนารักษพื้นที่

2.2 การขอตอใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว (ครบป)

3 วัน

สนง.จัดหางานจังหวัด

2.3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3
(ไมรวมระยะเวลาประกาศ)

9 วัน

สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัด

2.4 การขอใบอนุญาตขยายโรงงาน (ไมรวมระยะเวลาประกาศ)

9 วัน

”

2.5 การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและ
คําชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน

13 วัน

สนง.สวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
จังหวัด

