แผนภูมิขั้นตอนการใหบริการดานเครือ่ งจักรกล
องค4การบริหารส$วนจังหวัดสมุทรสาคร
ไดรับหนังสือรองขอจากส$วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

สํานักปลัด ฯ

๓๐ นาที
กองช$าง โดย
ฝ)ายสาธารณภัยและ
สิ่งแวดลอม/
ฝ)ายเครื่องจักรกล)

ประสานงานส$วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
เพื่อขอทราบรายละเอียดในเบื้องตน
๓๐ นาที
ขออนุญาตส$งเจาหนาที่ออกตรวจสอบ
๑ วัน

ฝ)ายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
(นายจักรี เชื้อบานเกาะ หัวหนาฝ)ายฯ)
ฝ)ายเครื่องจักรกล (นายสมบัติ ภาคภูมิ
รักษาราชการแทนหัวหนาฝ)ายฯ)

ออกทําการตรวจสอบลักษณะงานและปริมาณงาน
เพื่อกําหนดประเภทเครื่องจักรกลและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
๑ วัน
รายงานผลการตรวจสอบและขออนุมัตินําเครื่องจักรกลออกไปดําเนินการ
๑ วัน
นําเครื่องจักรกลและเจาหนาที่ออกดําเนินการ
กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตามปริมาณงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ในการใหบริการดานเครื่องจักรกล อยู$ในความรับผิดชอบของฝ)ายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม และ
ฝ)ายเครื่องจักรกล กองช$าง ซึ่งมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดังนี้
๑.นายจักรี
เชื้อบานเกาะ
นักบริหารงานช$าง ๗
๒.นายสมบัติ ภาคภูมิ
นายช$างเครื่องกล ๗ว
๓.นายเจนณรงค4 ริดตา
นายช$างเครื่องกล ๕
๔.นายอภัย
นนทะศักดิ์
ช$างเครื่องกล ๑

โทรศัพท4/โทรสาร ๐-๓๔๔๒-๗๐๐๑

แบบฟอร4มการขอรับบริการดานเครื่องจักรกล
(แบบที่ ๑ สําหรับหน$วยงานราชการ)

ที่.......................

ชื่อ/ที่อยู หนวยงาน

วันที่........เดือน..................พ.ศ...........
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหสนับสนุน...............................................

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ด#วย
(ชื่อสวนราชการ)
ได#รับการร#องเรียนจาก/ได#รับความเดือดร#อน
จาก........................................................................................กรณี...................................................................................
จึงมีความประสงคจะดําเนินการ.......................................................................................................................................
สถานที่ที่จะดําเนินการ.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
จึงขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ในการดําเนินการ
(ชื่อสวนราชการ)
.........................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให#การสนับสนุน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(......................................................)

สวนราชการ...............
โทร...........................

แบบฟอร4มการขอรับบริการดานเครื่องจักรกล
(แบบที่ ๒ สําหรับหน$วยงานภาคเอกชน)
บริษัท.........................................................
เลขที่.......หมูที่.......ถนน.............................
ตําบล.....................อําเภอ...........................
จังหวัด........................................................
วันที่........เดือน..................พ.ศ...........
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหดําเนินการ....................................................

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ด#วยบริษัท............................................................................เลขที่............หมูที่.......... ถนน....................................
ตําบล......................................อําเภอ......................................จังหวัด..................................................ได#รับความเดือดร#อนจากป4ญหา
.......................................................................................................................................................................................................................
ซึ่งเกิดจาก.....................................................................................................................................................................................................
เพื่อบรรเทาความเดือดร#อน จึงใครขอความอนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการ
เพื่อแก#ไขป4ญหาความเดือดร#อนดังกลาว โดยทําการ.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(………….………............................…..)

บริษัท.......................
โทร...........................

แบบฟอร4มการขอรับบริการดานเครื่องจักรกล
(แบบที่ ๓ สําหรับประชาชนทั่วไป)
บ#านเลขที่.........หมูที่..............................
ถนน..................ตําบล............................
อําเภอ.....................................................
จังหวัด....................................................
วันที่.........เดือน..................พ.ศ...........
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหดําเนินการ...............................................

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
ข#าพเจ#า........................................................................บ#านเลขที่............หมูที่.......... ถนน................................
ตําบล...............................อําเภอ.......................................จังหวัด.................................................ได#รับความเดือดร#อนจากป4ญหา
...............................................................................................................................................................................................................
ซึ่งเกิดจาก.............................................................................................................................................................................................
เพื่อบรรเทาความเดือดร#อน จึงใครขอความอนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการ
เพื่อแก#ไขป4ญหาความเดือดร#อนดังกลาว โดยทําการ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(………….………....................…..)

แบบคํารองขอใชบริการรถยนต4สุขาเคลื่อนที่
องค4การบริหารส$วนจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่..................เดือน..............................พ.ศ.......................
ข#าพเจ#า.............................................................................................บ#านเลขที่.........................
หมูที่.......................ตรอก/ซอย.............................................................ถนน.............................................................
ตําบล/แขวง.................................................................อําเภอ/เขต..................................................................................
จังหวัด...............................................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................
มี ค ว าม ปร ะส งค ข อใ ช# บ ริ ก าร รถ ยน ตสุ ขา เค ลื่ อ นที่ ข อง อง คก าร บริ หา รส ว น จั ง หวั ดส มุ ท รส าค ร
ในวันที่.................................................................ตั้งแตเวลา....................................น. รวมเป8นเวลา..............วัน
ณ สถานที่...........................................................................................................เลขที่......................หมูที่...............
ตรอก/ซอย..........................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต.................................................................................จังหวัด.......................................................................
เพื่อปฏิบัติงาน/ให#บริการ
.
.
โดยยินดีชําระคาธรรมเนียม และคาใช#จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง ตามข#อบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
เรื่องการเก็บคาบริการจากการใช#รถยนตสุขาเคลื่อนที่และรถยนตโดยสารปรับอากาศของ องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๖
0

ลงชื่อ......................................................ผู#ขอใช#บริการ
(.......................................................)
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
- ได#ตรวจสอบแล#วในชวงวันและเวลาดังกลาวรถยนตสุขาเคลื่อนที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดฯ ไมมี
ภารกิจที่ใด สามารถให#บริการได#
- เห็น ควรอนุญ าตให# นํา รถยนตสุ ขาเคลื่ อนที่ หมายเลขทะเบีย น 81-8168 สค. จํ านวน.......1.......คั น
ออกปฏิบัติงาน ตามที่....................................................................................................................ได#ขอใช#บริการ
ในวันที่..................................................................... ตั้งแตเวลา..................................น. รวมเป8นเวลา............วัน
โดยมอบหมายให#...............................................................ตําแหนง.............................................................................
เป8นพนักงานขับ และจะต#องชําระคาธรรมเนียมการใช# ตามข#อบัญญัติฯ เป8นเงิน..........................................บาท
(..........................................................................................) สําหรับคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักพนักงานขับ
คาดูดสิ่งปฏิกูล ตลอดจนคาใช#จายอื่น ๆ ผู#ขอใช#บริการจะต#องเป8นผู#ออกคาใช#จายเองทั้งสิ้นด#วย
ลงชื่อ.....................................................เจ#าหน#าที่ผู#ควบคุม
(.................................................)
ตําแหนง......................................................

แบบคํารองทั่วไป
วันที่..................เดือน..................................พ.ศ...................
ข#าพเจ#า..........................................................................บ#านเลขที่.....................หมูที่................
ซอย..............................ถนน..................................ตําบล........................................อําเภอ......................................
จังหวัด........................................................หมายเลขโทรศัพท.........................................................................................
มีความประสงค จะแจ#งคําร#องขอความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร ให#ดําเนินการ
.
.
.
.
.
ลงชื่อ......................................................ผู#ยื่นคําร#อง
(.......................................................)
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร
- ในเบื้องต#น ได#ให#เจ#าหน#าที่ของกองชาง ไปตรวจสอบแล#ว ปรากฏวา
.
.
.
.
.
- เห็นควรให#ดําเนินการ ดังนี้
.
.
.
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ........................................................
(...................................................)
ตําแหนง....................................................

