
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

เร่ือง      กระบวนงานข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชนทีไ่ด้  

ดําเนินการปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

------------------------------------------------------- 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี   พ.ศ. ๒๕๔๖  ขอ้ 

๕๒  ในเร่ืองเก่ียวกบัการลดขั้นตอนการปฏิบติังานและการอาํนวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 

  ดงันั้น   เพื่อใหก้ารปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  สอดคลอ้งกบัพระราช

กฤษฎีกาดงักล่าว  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   จึงขอประกาศกระบวนงานตามขอ้แนะนาํของ

กระทรวงมหาดไทยและเพิ่มเติม    จาํนวน   ๑๙    กระบวนงาน    ท่ีดาํเนินการทบทวน  ปรับลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการใหบ้ริการประชาชนไดรั้บทราบ (รายละเอียดแนบทา้ย) 

 

 

ประกาศ    ณ    วนัท่ี   ๑๒   เดือน   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

              (ลงช่ือ)      

(นายสมบูรณ์   คาํสอนทา) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

เร่ือง   กระบวนงานข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพือ่ประชาชนทีไ่ด้ 

ดําเนินการปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ประจําปี  2557 

ท่ีกระทรวงมหาดไทยไดแ้นะนาํลดระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพื่อประชาชน (จาํนวน  11 กระบวนงาน)  

และงานบริการอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มข้ึน  (จาํนวน 8 กระบวนงาน)  รวม  19 กระบวนงาน  

 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาเดิมที ่อปท.

ให้บริการ 

ระยะเวลาทีป่รับลด 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

13 

 

กระบวนงานบริการท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

จดัเก็บภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 

จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

จดัเก็บภาษีป้าย 

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

กรณีทัว่ไป 

-  ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นท่ีก่อสร้าง 

-  ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

สนบัสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 

ช่วยเหลือสาธารณภยั 

รับแจง้เร่ืองราวร้องทุกข์ 

 

การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ 

          -   ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

การขออนุญาตการจดัตั้งตลาด 

-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

การขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นท่ีเกิน  200 ตารางเมตร )   

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

การขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทาง

สาธารณะ 

- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

กระบวนงานบริการอืน่ ๆ  

การบริการขอ้มูลข่าวสารทางดา้นต่างๆ  

ขอหนงัสือรับรอง 

 

 

5 นาที / ราย 

5 นาที / ราย 

5 นาที / ราย 

 

 

10 วนั  / ราย 

10 วนั  / ราย 

1  วนั 

40 นาที / ราย 

7 วนั / ราย 

 

 

 

12 วนั / ราย 

 

30 วนั / ราย 

 

 

30 วนั / ราย 

 

 

30 วนั / ราย 

 

10 นาที / ราย 

20 นาที/ราย 

 

5 นาที / ราย 

5 นาที / ราย 

5 นาที / ราย 

 

 

7 วนั / ราย 

7 วนั / ราย 

3 ชัว่โมง / ราย 

ในทนัที 

ใหแ้จง้ตอบรับการดาํเนินการใหผู้ ้

ร้องเรียนทราบภายใน  7 วนั 

 

 

10  วนั / ราย 

 

20  วนั / ราย 

 

 

20  วนั / ราย 

 

 

20  วนั / ราย 

 

5  นาที/ราย 

15  นาที/ราย 

 



-2- 

 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ระยะเวลาเดิมที ่อปท.

ให้บริการ 

ระยะเวลาทีป่รับลด 

 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

18 

19 

 

 

กระบวนงานบริการอืน่ ๆ  

ศูนยบ์ริการร่วม 

การขอจดทะเบียนพาณิชย ์

การขออนุญาตใชบ้ริการเตน้ท ์โตะ๊  เกา้อ้ี 

รับแจง้ไฟฟ้าสาธารณะชาํรุด 

การข้ึนทะเบียนเบ้ียยงัชีพ 

- ผูสู้งอาย ุ

- ผูพ้ิการ 

- ผูป่้วยเอดส์ 

ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 

 

7 วนั / ราย 

7 นาที / ราย 

10 นาที / ราย 

- 

 

20 นาที / ราย 

20 นาที / ราย 

20 นาที / ราย 

- 

 

10 นาที / ราย 

7 นาที / ราย 

8 นาที / ราย 

3 วนั / ราย 

10   / ราย 

10 นาที / ราย 

10 นาที / ราย 

10 นาที / ราย 

1 วนั  / ราย 



กระบวนการ   ข้ันตอน  และวธีิปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแอ่ง 

 

ท่ี กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะเวลาการใหบ้ริการ หมายเหตุ 

1. จัดเกบ็ภาษีบํารุงท้องที ่ 1.  ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดินยืน่แบบแสดงรายการท่ีดิน 

(ภ.บ.ท.5) 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3.  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีชาํระเงิน  และรับ

ใบเสร็จรับเงินค่าภีบาํรุงทอ้งท่ี (ภ.บ.ท.11) 

1.  บตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้น 

2.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบาํรุง

ทอ้งท่ีปีผา่นมา (ภ.บ.ท.11) 

5  นาที / ราย กรณีรายเก่า 

ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 

2. จัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 1.  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินยืน่แบบ

แสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนท่ีดิน (ภ.ร.ด.2) 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสาร 

3.  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีบาํรุงทอ้งท่ีชาํระเงิน  และรับ

ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน (ภ.ร.ด.12) 

1.  บตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้น 

2.  ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบาํรุง

ทอ้งท่ีปีผา่นมา (ภ.บ.ท.12) 

 

5  นาที / ราย กรณีรายเก่า 

ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 

3 จัดเกบ็ภาษีป้าย 1.  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายยืน่แบบแสดงรายการภาษี

ป้าย( ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ  

2.  เจา้หนา้ท่ีเอกสารตรวจสอบเอกสาร 

3.  ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีป้ายชาํระเงินและรับ

ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 

1.  บตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้น 

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบาํรุง

ทอ้งท่ีปีผา่นมา (ภ.ป.7) 

 

5  นาที / ราย กรณีรายเก่า 

ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 

 

 

 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

4 ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

-  ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พืน้ทีก่่อสร้าง 

-  ข้ันตอนพจิารณาออกใบอนุญาต 

 

1.  ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารตามแบบคาํขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารร้ือถอน  ดดัแปลง  (แบบ ข.1) 

พร้อมเอกสาร 

2.  นายตรวจตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้/

ตรวจสอบผงัเมืองและตรวจสอบสภาพ

สาธารณะ 

3.  นายช่าง/วศิวกร ตรวจพิจารณาแบบ 

4.  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาคาํขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อ

อนุญาต 

2.  สาํเนาโฉนดท่ีดิน ขนาดเท่า

ตน้ฉบบัทุกหนา้ พร้อมเจา้ของ

ท่ีดินลงนามรับรองสาํเนาทุกหนา้

(กรณีผูข้อไม่ใช่เจา้ของตอ้งมี

หนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน

ใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดินหรือ

สาํเนาสัญญาเช่าท่ีดิน) 

3.  หนงัสือยนิยอมชิดเขตท่ีดิน

ต่างเจา้ของ 

4.  หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ

วชิาชีพวศิกรรมควบคุมของ

ผูอ้อกแบบและคาํนวณโครงสร้าง

อาคาร 

5.  หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ

วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ

ผูอ้อกแบบงานสถาปัตยกรรม 

 

 (กรณีผูข้ออนุญาตใช้

แบบก่อสร้างอาคารของ

กรมโยธาธิการและผงั

เมืองหรือแบบของ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินนั้นๆ  ระยะเวลา

ใหบ้ริการ  7  วนั/ราย) 

ผูรั้บผดิชอบ  

กองช่าง 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

5 สนับสนุนนํา้อุปโภคบริโภค 1.  ประชาชนเขียนคาํร้องขอ 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบ 

4.  แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

 

3  ชัว่โมง/ราย ผูรั้บผดิชอบ  

กองช่าง 

6 ช่วยเหลอืสาธารณภัย 

 

1.  ประชาชนเขียนคาํร้องขอ 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบ 

4.  แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ในทนัที ผูรั้บผดิชอบ  

งานป้องกนัฯ 

สาํนกัปลดั 

7 รับแจ้งเร่ืองราวร้องทุกข์ 

 

1.  ประชาชนเขียนคาํร้องแจง้เหตุ/ร้องทุกข์ 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ

บรรเทาความเดือดร้อน 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบบรรเทา

ความเดือดร้อน 

4.  แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2.หลกัฐานประกอบการร้องทุกข์ 

 

กาํหนดระยะเวลาใหอ้บต.

แจง้ตอบการดาํเนินการให้

ผูร้้องเรียนทราบภายใน  7  

วนั 

ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 

8 การขออนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท) 

          -   ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

1.ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ (แบบ 

ก.อ.1) 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

3.  เจา้หนา้ท่ีตรวจพื้นท่ีแลว้พิจารณาออก

ใบอนุญาตฯ (แบบ ก.อ.2) 

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

และสาํเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

และสาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการ

หากไม่เป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อ

ใบอนุญาตประกอบการ 

10  วนั / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

9 การขออนุญาตการจัดตั้งตลาด 

-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

1.  ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ี

จาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร (แบบ 

ส.อ.1)  

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1. บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่เป็น

บุคคลเดียวกบัผูถื้อใบอนุญาต

ประกอบการ 

3.  สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็น

ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

4.  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรณีผูข้อ

เป็นนิติบุคคล) 

5.  สาํเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใช้

แสดงวา่อาคารท่ีใชเ้ป็นสถาน

ประกอบการสามารถใชป้ระกอบการนั้น

ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

6.  หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบ

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถ

ดาํเนินการดว้ยตนเอง 

20 วนั / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

10 การขออนุญาตจัดตั้งสถานทีจํ่าหน่าย

อาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

(พืน้ทีเ่กนิ  200 ตารางเมตร )   

 

1.  ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ี

จาํหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

(แบบ ส.อ.1)  

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

1.  บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนา

ทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต 

2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้นผูจ้ดัการหากไม่เป็น

บุคคลเดียวกบัผูถื้อใบอนุญาต

ประกอบการ 

3.  สาํเนาทะเบียนบา้นของบา้นท่ีใชเ้ป็น

ท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการ 

4.  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลพร้อมแสดงบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรณีผูข้อ

เป็นนิติบุคคล) 

5.  สาํเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารท่ีใช้

แสดงวา่อาคารท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการ

สามารถใชป้ระกอบการนั้นไดโ้ดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

6.  หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนผูม้อบและผูรั้บมอบ

กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไม่สามารถ

ดาํเนินการดว้ยตนเอง 

20 วนั / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

11 การขออนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่

หรือทางสาธารณะ 

-  ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 

 

1. ผูข้ออนุญาตยืน่คาํขออนุญาตจาํหน่ายสินคา้

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  (แบบ ส.ณ.1) 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

3.  เจา้หนา้ท่ีตรวจพื้นท่ีและสถานท่ีจาํหน่าย

สินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะแลว้พิจารณาออก

ใบอนุญาตฯ (แบบ ส.ณ.2) 

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้

ขอรับใบอนุญาต 

2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ

สาํเนาทะเบียนบา้นของผูช่้วยจาํหน่ายฯ 

3.  รูปถ่ายหนา้ตรงคร่ึงตวัไม่สวมหมวกไม่

สวมแวน่ขนาด 1x 1.5  น้ิว ของผูรั้บ

ใบอนุญาตและผูช่้วยจาํหน่าย คนละ 3 รูป 

4.  ใบรับรองแพทยข์องผูข้อใบอนุญาต

และผูช่้วยจาํหน่าย 

5.  แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งจาํหน่ายสินคา้ 

(กรณีเร่ขายไม่ตอ้งมีแผนท่ี) 

 

20  วนั /ราย 

 

ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

12 การบริการข้อมูลข่าวสารทางด้าน 

ต่างๆ 

1.  ติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

2.  ลงช่ือในทะเบียนคุมผูม้าขอรับบริการขอ้มูล 

      ข่าวสาร 

 

- 5  นาที  / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 

13 ขอหนังสือรับรอง 1. แจง้ความประสงค ์ พร้อมเอกสารหลกัฐาน (ถา้มี) 

2. ตรวจสอบ 

3. ดาํเนินการออกหนงัสือรับรอง 

- 10  นาที / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 

14 ศูนย์บริการร่วม 1.  ประชาชนเขียนคาํร้องขอ 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบ 

4.  แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

- 10 นาที / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

สาํนกัปลดั 

15 การขอจดทะเบียนพาณชิย์ 1.  ประชาชนเขียนคาํร้องขอ ยืน่เอกสาร 

2.  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 

3.  ดาํนินการออกใบทะเบียนพาณิชย ์

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ

สาํเนาทะเบียนบา้น 

2. รูปถ่ายสถานประกอบการ 

3. ค่าธรรมเนียม จาํนวน 50 บาท  

  

10 นาที / ราย  ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 

16 การขออนุญาตใช้บริการเต้นท์ โต๊ะ  

เก้าอี ้

1. ประชาชนเขียนคาํร้อง / ใบยมื 

2. เสนอเพื่ออนุมติั 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 10 นาที / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

กองคลงั 
 

 

 

 

 



 

 

 

ที ่ กระบวนงานบริการ ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 

17 รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชํารุด 1.  ประชาชนเขียนคาํร้องขอ 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบ 

4.  แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

- 3  ชัว่โมง / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

กองช่าง 

18 การขึน้ทะเบียนเบีย้ยงัชีพ 

- ผู้สูงอายุ 

- ผู้พกิาร 

- ผู้ป่วยเอดส์ 

1.  ยืน่แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียน 

2.  ตรวจสอบเอกสาร 

 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

3. บตัรประจาํตวัคนพิการ 

  

10  นาที  / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

ส่วน

สวสัดิการ

สังคมฯ 

19 ช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส 1. แจง้ความประสงค ์ พร้อมเอกสารหลกัฐาน (ถา้มี) 

2.  แจง้หน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีรับผดิชอบ 

3.  หวัหนา้หน่วยงานรับผดิชอบ 

4. แจง้ผลการดาํเนินการแก่ประชาชน 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

 

1 วนั / ราย ผูรั้บผดิชอบ  

ส่วน

สวสัดิการ

สังคมฯ 
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