
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



คํานํา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม

มาตรา 7 ได้กําหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือ

สําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ ข้ันตอน

และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ

คําขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย

ข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว จึงได้จัดทํา “คู่มืองานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้ป่วยเอดส์” ข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว



สารบัญ

เรื่อง หน้า

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7

การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13
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1. สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 0-7346-7447 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0-7346-7447 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

1.สัญชาติไทย

2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว (ตามทะเบียนบ้าน)

3.เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ

เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน

5.กรณีท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคําร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ

อํานาจติดต่อท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

1.ผู้สูงอายุ ยื่นเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม อบต.ทรายขาว

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ

3.เสนอคณะผู้บริหาร

งานท่ีให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ขอบเขตการให้บริการ

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

http://www.saikhao.go.th
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ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

1.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย จํานวน 1 ฉบับ

พร้อมสําเนา

2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อและเลขบัญช)ี

สําหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โทรศัพท์: 0-7346-7447

หรือ เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้

ระยะเวลา

ค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
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แผนผังแสดงขั้นตอน

สรุป กระบวนการ ๓ ข้ันตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย

ผู้สูงอายตุิดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยยื่นบัตรประจําตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร

ให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอรับเบี้ยยังชีพ
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ทะเบียนเลขที่......................../.........

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ................

ข้อมูลผู้สูงอายุ

เขียนท่ี.................................................

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.....................

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ...................................................นามสกุล.......................................................

เกิดวันที.่...................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ มีช่ืออยู่ในสําเนา

ทะเบียนบ้านเลขท่ี...................หมู่ที่/ชุมชน.......................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์...........................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นคําขอ ----

สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อ่ืนๆ.................................

อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท

ข้อมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือวันท่ี...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุท่ี
อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................)

มีความประสงค์ขอรบัเงินเบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ................. โดยวิธีดงัต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดว้ยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดร้ับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รบัมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน

ผู้ย่ืนคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ

ลงทะเบียน ช่ือ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัว

ประชาชนผู้รับมอบอํานาจ

---- ที่อยู่

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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 สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรอืสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมรีูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของ

รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)............................................................ (ลงช่ือ)..........................................................

(..................................................................) (..........................................................)

ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง /

นางสาว

..........................................................................................

......หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

----

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

 เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก

..........................................................................................

..........

(ลงช่ือ)..............................................................................

(...............................................................................)

เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล..................

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็น

ดังน้ี

 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

กรรมการ (ลงช่ือ)........................................

(.............................................)

กรรมการ (ลงช่ือ).........................................

(..................................................)

กรรมการ (ลงช่ือ).........................................

(.................................................)

คําสั่ง

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อ่ืนๆ.................................................................................

(ลงช่ือ).........................................................

(......................................................)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................

วัน/เดือน/ปี.............................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้ .

ผู้สูงอายุ ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม .............. ถึงเดือนกันยายน ................ ในอัตราแบบข้ันบันได ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน กรณี
ผูสู้งอายุย้ายภมูิลําเนาท่ีไปอยู่ท่ีอ่ืน (ตัง้แตวั่นท่ี 1 ธันวาคม ............. ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ณ ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ือง

(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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1.สํานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท์: 0-7346-7447 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0-7346-7447 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว (ตามทะเบียนบ้าน)

3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

5.กรณีท่ีผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอํานาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําร้องขอแทน แต่ต้องนํา

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี

1.ผู้พิการ ยื่นเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียนผู้พิการ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด อบต.ทรายขาว

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ

3.เสนอคณะผู้บริหาร

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

งานท่ีให้บริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ขอบเขตการให้บริการ

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

http://www.
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ จํานวน 1 ชุด

2.ใบรับรองความพิการจากแพทย์ จํานวน 1 ชุด

3.รูปถ่ายผู้พิการ 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล จํานวน 1 ชุด

5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อและเลขบัญช)ี

สําหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โทรศัพท์: 0-7346-7447

หรือ เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้

ค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
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แผนผังแสดงขั้นตอน

สรุป กระบวนการ ๓ ข้ันตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย

ผู้พิการติดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยยื่นบัตรประจําตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร

ให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
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ทะเบียนเลขที.่................./................

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ...........

ข้อมูลคนพิการ

เขียนท่ี...........................................................

วันท่ี........................เดือน...............................พ.ศ.......................

คํานําหน้านาม  เดก็ชาย  เด็กหญงิ  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ (ระบุ).........................

ช่ือ............................................................นามสกุล....................................................................

เกิดวันที.่...................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีช่ืออยู่ในสําเนาทะเบียน
บ้านเลขท่ี...............หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล อําเภอ . จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท.์...................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการท่ียื่นคําขอ----

ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเหน็  ความพิการทางสติปัญญา

 ความพิการทางการได้ยนิหรอืส่ือความหมาย  ความพิการทางการเรยีนรู้  ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจติใจหรอืพฤตกิรรม  พิการซ้ําซ้อน  ไม่ระบุความพิการ

สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อ่ืน ๆ...........

บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดตอ่ได้ .............................................................................โทรศัพท์..................................................................

ข้อมลูท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ

 ยงัไม่เคยไดร้บัการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ  เคยไดร้บั(ยา้ยภูมิลําเนา)เข้ามาอยูใ่หม่ เมื่อ............................ ได้รับการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ไดร้ับการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์  อ่ืนๆ (ระบุ)........

 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง  มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท

มีความประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............... โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี)

 รับเงินสดด้วยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มิสิทธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ

ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี ………………………………………………………………

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวข้องกับคน

พิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น บิดา - มารดา  บุตร  สามี- ภรรยา  พ่ีน้อง  ผู้ดูแลคนพิการ  อ่ืนๆ ..........................

ลงทะเบียนช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ

---- ท่ีอยู่..............................................................โทรศัพท์..........................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)

 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน)

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงช่ือ)........................................................ (ลงช่ือ)........................................................

(........................................................) (.......................................................)

ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก และทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..............

.......................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

---- แล้ว

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ

เน่ืองจาก............................................................................................

(ลงช่ือ).................................................

(...................................................)

เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ

แล้วมีความเห็นดังน้ี

 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

กรรมการ (ลงช่ือ).....................................................

(........................................................)

กรรมการ (ลงช่ือ).....................................................

(........................................................)

กรรมการ (ลงช่ือ)....................................................

(........................................................)

คําสั่ง

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อ่ืน ๆ ....................................................................................

(ลงช่ือ).................................................

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล.............................

วัน/เดือน/ปี............................................

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้ังแต่

เดือนตุลาคม ........... ถึง เดือนกันยายน ............. ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ท่ีอ่ืน(ต้ังแต่วันท่ี

1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายใน เดือนพฤศจิกายน............... เพ่ือรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบ้ียความพิการ

.....................................................................

เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน

ตัดตามเส้นประใหค้นพิการท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไว้
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1.ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

โทรศัพท์: 0-7346-7447 (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0-7346-7447 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

1.ผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน

ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

2.ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

3.กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําร้องด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการแทนได้

1.ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลไร่อ้อย

2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ

3.เสนอคณะผู้บริหาร

ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

งานท่ีให้บริการ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการและสังคม สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ขอบเขตการให้บริการ

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

http://www.
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1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

2.สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 1 ฉบับ

3.ใบรับรองแพทย์ จํานวน 1 ฉบับ

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โทรศัพท์ : 0-7346-7447

หรือ เว็บไซต์ : http://www.saikhao.go.th

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้

ค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน

http://www.
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แผนผังแสดงขั้นตอน

สรุป กระบวนการ ๓ ข้ันตอน ระยะเวลา ๕ นาที/ราย

ผู้ป่วยเอดส์ติดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

โดยยื่นบัตรประจําตัวประชาชน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร

ให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่แจ้งผลการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
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แบบคําขอรับการสงเคราะห์

ลําดับท่ี............./.............. วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ..............

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล.................................

ด้วย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................

เกิดวันที.่.......เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่...............ถนน…..........................
ตรอก/ซอย............................. หมู่ที.่............. ตําบล.................... อําเภอ..................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย์...............
ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังน้ี

1. ท่ีพักอาศัย ( ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มั่นคงถาวร
( ) เป็นของ...............................................เก่ียวข้องเป็น....................................................

2 . ท่ีพักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังท่ีใกล้ท่ีสุดเป็นระทาง...........................สามารถเดินทางได้

( ) สะดวก ( ) ลําบาก เน่ืองจาก .......................................................................... อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง
...................................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก เน่ืองจาก..............................................

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ท่ีสุดเป็นระยะทาง................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก

เน่ืองจาก ...................................................................................................

3. การพักอาศัย ( ) อยู่เพียงลําพัง เน่ืองจาก......................................มาประมาณ..........................

( ) พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จํานวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน ผู้ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เน่ืองจาก...............................................................................................................

4. รายได้ – รายจ่าย มีรายได้รวม................บาท/เดือน แหล่งท่ีมาของรายได้................................

นําไปใช้จ่ายเป็นค่า.............................................................................................................

บุคคลท่ีสามารถติดต่อได้................................................................สถานที่ติดต่อเลขท่ี..........................

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ตําบล..................................

อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................................

โทรศัพท.์........................โทรสาร.........................................เก่ียวข้องเป็น...........................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคําท่ีให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

................................................ ผู้ให้ถ้อยคํา

(................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์

เขียนท่ี..........................................................

วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. .............

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................

ตามท่ีมีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้ มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ.......................................................ลําดับท่ี...................น้ัน

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังน้ี

( ) เป็นเงินสด

( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา.................................

เลขท่ีบัญชี.....................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
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หนังสือมอบอํานาจ

เขียนที่..........................................................

วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. .............

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล......................................

ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอํานาจให้...........................................เลขประจําตัว

ประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขท่ี.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู่ที.่.........

ตําบล……………….. อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์…………… โทรศัพท์........................

โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการ

หนึ่งดังต่อไปนี้ และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทําเองทุกประการ

( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์

( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์

โดยให้จ่ายให้แก่.......................................................................................

( ) เป็นเงินสด

( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................

เลขที่บัญช.ี........................................................................................

( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพต่อไป

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอํานาจ

(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอํานาจ

(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................พยาน

(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................พยาน

(...........................................................)


