คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
มาตรา 7 ได$กําหนดให$ “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให$การกระทําใดจะต$องได$รับอนุญาต ผู$อนุญาตจะต$องจัดทําคู,มือ
สําหรับประชาชน ซึ่งอย,างน$อยจะต$องประกอบด$วย หลักเกณฑ4 วิธีการ และเงื่อนไข (ถ$ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู$ ขออนุ ญาตจะต$องยื่ นมาพร$อมกั บ
คําขอ...” โดยมีเป>าหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแก,ประชาชน ลดต$นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให$บริการของภาครัฐ สร$างให$เกิดความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช$ดุลยพินิจของเจ$าหน$าที่ เปAดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให$ประชาชนทราบ
องค4การบริหารส,วนตําบลคลองหอยโข,ง จึงได$จัดทํา “คู,มือสําหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให$เจ$าหน$าที่ที่
เกี่ยวข$องและประชาชนทั่วไปใช$เปBนแนวทางในการดําเนินการต,อไป
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การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ที่มา
เนื่ อ งด$ ว ยปI จ จุ บั น มี ก ฎหมายว, า ด$ ว ยการอนุ ญ าตจํ า นวนมาก กํ า หนดให$ ก ารประกอบกิ จ การของ
ประชาชนต$ องผ, า นการอนุ มัติ การอนุญ าต การออกใบอนุ ญ าต การขึ้ น ทะเบี ย นและการแจ$งในการขออนุ ญ าต
ดําเนินการต,างๆ จะต$องติดต,อกับส,วนราชการหลายแห,ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม,ได$กําหนดระยะเวลา เอกสาร
และหลักฐานที่จําเปBนรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว$อย,างชัดเจน ทําให$เกิดความคลุมเครือไม,ชัดเจนอันเปBนการ
สร$างภาระแก,ประชาชนอย,างมาก และเปBนอุปสรรคต,อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค$าโลก คณะรักษาความสงบแห,งชาติ ได$ปรึกษาลงมติให$เสนอร,าง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต,อสภานิติบัญญัติแห,งชาติ หัวหน$าคณะรักษาความสงบแห,งชาติ จึงได$
ใช$อํานาจหน$าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร,างพระราชบัญญัติดังกล,าวต,อสภานิติบัญญัติแห,งชาติพิจารณาเปBนเรื่อง
เร,งด,วน สภานิติบัญญัติแห,งชาติในการประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได$
พิจ ารณาร, า งพระราชบั ญ ญั ติ ดังกล, า วแล$ ว ลงมติ เ ห็ น สมควรประกาศใช$เ ปB น กฎหมาย นายกรั ฐ มนตรี ได$ นํ า ร, า ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล$าทูลกระหม,อม ถวาย
แด,พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู,หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู,หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และมี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มาตรา 7 วรรคหนึ่ ง กํ า หนดให$ ในกรณี ที่มีกฎหมายกํ า หนดให$ การกระทํ าใดจะต$ องได$ รั บ อนุ ญ าต
ผู$อนุญาตจะต$องจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย,างน$อยต$องประกอบด$วย หลักเกณฑ4 วิธีการ และเงื่อนไข (ถ$ามี)
ในการยื่นคํ าขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรื อหลักฐานที่ ผู$ขออนุญาต
จะต$องยื่นมาพร$อมกับคําขอ และจะกําหนดให$ยื่นคําขอผ,านทางอิเล็กทรอนิกส4แทนการมายื่นคําขอด$วยตนเองก็ได$
มาตรา 7 วรรคสอง คู,มือสําหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให$ปAดประกาศไว$ ณ สถานที่ที่กําหนดให$ยื่น
คําขอ และเผยแพร,ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส4 และเมื่อประชาชนได$สําเนาคู,มือดังกล,าวให$พนักงานเจ$าหน$าที่คัดสําเนาให$
โดยจะคิดค,าใช$จ,ายตามควรแก,กรณีก็ได$ ในกรณีเช,นนั้นให$ระบุค,าใช$จ,ายดังกล,าวไว$ในคู,มือสําหรับประชาชนด$วย
มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดให$เปBนหน$าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กําหนดตามวรรคหนึ่งว,าเปBนระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ4 และวิธีการ
บริหารกิจการบ$านเมืองเมืองที่ดีหรือไม, ในกรณีที่เห็นว,า ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดดังกล,าวล,าช$าเกินสมควรให$
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให$ผู$อนุญาตดําเนินการแก$ไขให$เหมาะสมโดยเร็ว

มาตรา 17 ให$ผู$อนุญาตจัดทําคู,มือสําหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให$เสร็จสิ้น ภายในหนึ่งร$อยแปดสิบ
วันนับแต,วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค,ของการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
2.1 เพื่อให$เจ$าหน$าที่ ที่เกี่ยวข$องและประชาชนใช$เปBนแนวทางในการดําเนินการ
2.2 เพื่อให$เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ4 ของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คําจํากัดความ
“การบริหารประชาชน” หมายถึง การดําเนินการให$บริการประชาชนของหน,วยงานของรัฐจนแล$วเสร็จ
ตามคําขอ การยื่นคําขอนี้เปBนการยื่นคําขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข$อบังคับ ให$หน,วยงานของรัฐกําหนดให$
ผู$รับบริการต$องยื่นคําขอก,อนดําเนินการใด ได$แก,การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ$ง การให$ประทานบัตร และการให$อาชญาบัตร
“ผูรับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู$มารับบริการโดยตรง หรือหน,วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจาก
หน,วยงานภาครัฐ
“หนวยงานของรัฐ” ประกอบด$วย ส,วนราชการ จังหวัด องค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค4การมหาชน และหน,วยงานภาครัฐรูปแบบใหม,
4.แนวคิดและหลักการ
แนวคิดและหลักการของการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได$นําหลักการของการบริหารกิจการบ$านเมืองที่ดี มาเปBนหลักการ
สําคัญ ไม,ว,าจะเปBนการลดต$นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให$บริการของภาครัฐ การสร$างให$เกิด
ความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช$ดุลยพินิจของเจ$าหน$าที่ เปAดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให$ประชาชน
ทราบ เพื่อเป>าหมายอันเปBนหัวใจสําคัญคือ การคํานวณความสะดวกให$แก,ประชาชน
4.1 ความหมายของคู,มือสําหรับประชาชน เปBนคู,มือที่แสดงให$ประชาชนรับทราบข$อมูลที่ชัดเจน ใน
การติดต,อรับบริการจากหน,วยงานของรัฐ ว,ามีหลักเกณฑ4 วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จําเปBน
อย,างไร เพื่อเปBนการอํานวยความสะดวกให$แก,ประชาชน
4.2 ขอบเขตการดํ า เนิ น การ หน, ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข$ อ บั ง คั บ กํ า หนดให$
ประชาชนต$องขออนุญาต จดทะเบียนขึ้นทะเบียนหรือแจ$งก,อนจะดําเนินการใดๆ ต$องจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน
4.3 วั ต ถุ ป ระสงค4 ใ นการจั ด ทํ า คู, มื อ สํ า หรั บ ประชาชน การจั ด ทํ า คู, มื อ สํ า หรั บ ประชาชนมี
วัตถุประสงค4ดังนี้.1) เพื่อเปBนการอํานวยความสะดวกในการติดต,อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให$ข$อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ4 วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค,าใช$จ,าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช$ประกอบคําขอ สถานที่ให$บริการ
2) เพื่อลดต$นทุนในการมาติดต,อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให$บริการของหน,วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข,งขันของประเทศ
4) เพื่อสร$างความโปร,งใส ในการปฏิบัติงานของหน,วยงานภาครัฐ

4.4 เป>าหมายของการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน
หน,วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข$อบังคับ กําหนดให$ประชาชน
ต$องมายื่นขออนุญาตก,อนดําเนินการใด มีการจัดทําคู,มือสําหรับประชาชน และนําไปใช$ในการให$บริการประชาชน
5.ประโยชน,ที่ไดจากการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
ประโยชน,ตอผูรับบริการ
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย,างชัดเจน
-ได$รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร,งใส
-ได$รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชน,ตอผูใหบริการ
-ให$บริการด$วยความโปร,งใส ลดการใช$ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริต
คอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให$บริการ ตามหลักเกณฑ4ที่วางไว$ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ให$บริการ
- พัฒนาการให$บริการอย,างต,อเนื่อง
ประโยชน,โดยรวมตอประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให$บริการของหน,วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข,งขันของประเทศ

คูมือสําหรับประชาชน/งานที่ใหบริการ
เทศบาลตําบลกระจับ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
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งานที่ใหบริการ

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป>ดใหบริการ

สํานักงานปลัดฯ เทศบาลตําบลกระจับ

วันจันทร4 ถึง วันศุกร4 (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท4: 0 3229-9364

(ยกเว$นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0 3229-430

ตั้งแต,เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/
หลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.สัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยู,ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ (ตามทะเบียนบ$าน)
3.เปBนผู$ที่มีอายุ 60 ปf บริบูรณ4ในปfถัดไป (ปIจจุบัน อายุ 59 ปfบริบูรณ4 และต$องเกิดก,อน 1 ตุลาคม)
4.ไม,เปBนผู$ได$รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน4อื่นใดจากหน,วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค4กรปกครองท$องถิ่น ผู$รับ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
5.กรณีที่ผู$สูงอายุไม,สามารถมาลงทะเบียนด$วยตนเองได$ มอบอํานาจให$ผู$อื่นเปBนผู$ยื่นคําร$องขอได$ โดยให$ผู$รับมอบ
อํานาจติดต,อที่ เทศบาลตําบลกระจับ พร$อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$รับมอบอํานาจ
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
1.ผู$สูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช$ในการลงทะเบียนผู$สูงอายุ
2.เจ$าหน$าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู$บริหาร

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

๒
ระยะเวลา
ใช$ระยะเวลา ไม,เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน,วยงานของรัฐที่มีรูปถ,าย
พร$อมสําเนา
2.ทะเบียนบ$าน พร$อมสําเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร$อมสําเนา (เฉพาะหน$าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สําหรับกรณีที่ผู$ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ,านธนาคาร
คาธรรมเนียม
ไม,เสียค,าธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถ$าการให$บริการไม,เปBนไปตามข$อตกลงที่ระบุไว$ข$างต$นสามารถติดต,อเพื่อร$องเรียนได$ที่
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ โทรศัพท4: 0 3229-9364
หรือ เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

๓
ตัวอยางแบบฟอร,ม
ทะเบียนเลขที่......................../.........
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปBงบประมาณ พ.ศ................
เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผู$ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข$องเปBน.....................................................................กับผู$สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู$รับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผู$รับมอบอํานาจ

ขอมูลผูสูงอายุ
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด$วยข$าพเจ$า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปf สัญชาติ

มีชื่ออยู,ในสําเนา

ทะเบียนบ$านเลขที่......................หมู,ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย4

จังหวัด

.

โทรศัพท4.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผู$สูงอายุที่ยื่นคําขอ

-

สถานภาพสมรส

โสด

สมรส

หม$าย

หย,าร$าง

แยกกันอยู,

อื่นๆ.................................

อาชีพ.....................................................................................................รายได$ต,อเดือน...........................................บาท
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
ไม,ได$รับการสงเคราะห4เบี้ยยังชีพ

ได$รับการสงเคราะห4เบี้ยยังชีพผู$ปHวยเอดส4

ได$รับการสงเคราะห4ความพิการ

ย$ายภูมลิ ําเนาเข$ามาอยู,ใหม, เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย$ายมาจาก (ระบุที่
อยู,เดิม.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงค4ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู$สูงอายุ ประจําปfงบประมาณ พ.ศ................. โดยวิธีดังต,อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
รับเงินสดด$วยตนเอง

รับเงินสดโดยบุคคลที่ได$รับมอบอํานาจจากผู$มีสิทธิ

โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู$มีสิทธิ

โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได$รับมอบอํานาจจากผู$มีสิทธิ

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้

4
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน,วยงานของรัฐที่มีรูปถ,าย

สําเนาทะเบียนบ$าน

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู$ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส$ ูงอายุประสงค4ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส$ ูงอายุผ,านธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพร$อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม$ อบอํานาจและผู$รับมอบอํานาจ
ข$าพเจ$าขอรับรองว,าข$าพเจ$าเปBนผูม$ ีคุณสมบัตคิ รบถ$วน ไม,ได$เปBนผูร$ บั บํานาญหรือสวัสดิการเปBนรายเดือนจากหน,วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น และขอรับรองว,าข$อความดังกล,าวข$างต$นเปBนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................

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

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

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

ผู$ยื่นคําขอ/ผู$รับมอบอํานาจยื่นคําขอ

เจ$าหน$าที่ผู$รับลงทะเบียน

๕
-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ.

ได$ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................

สมควรรับลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
-

-

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด$ตรวจสอบ
แล$ว มีความเห็นดังนี้

-

ไม,สมควรรับลงทะเบียน

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

เปBนผู$มีคณ
ุ สมบัติครบถ$วน

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

เปBนผู$ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................

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

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

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

จ$าหน$าที่ผู$รับลงทะเบียน
คําสั่ง
รับลงทะเบียน

ไม,รับลงทะเบียน

อื่นๆ...................................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
วัน/เดือน/ปf.............................................
(ตัดตามรอยเส$นประ ให$ผู$สูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว$

.

ผู$สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ$านเลขที่........................หมู,ที่.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู$สูงอายุประจําปfงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู$สูงอายุตั้งแต,เดือน ตุลาคม .............. ถึงเดือนกันยายน ................ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณี
ผู$สูงอายุย$ายภูมิลําเนาที่ไปอยู,ที่อื่น (ตั้งแต,วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ..............) จะต$องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู$สูงอายุ ณ ที่องค4การบริหารส,วนตําบลแห,งใหม,ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อเปBนการรักษาสิทธิให$ต,อเนื่อง

(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)
เจ$าหน$าที่ผู$รบั ลงทะเบียน

๖

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป>ดใหบริการ

สํานักงานปลัดฯ เทศบาลตําบลกระจับ

วันจันทร4 ถึง วันศุกร4 (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท4: 0 3229-9364

(ยกเว$นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0 3229-430

ตั้งแต,เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/
หลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยู,ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ (ตามทะเบียนบ$าน)
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว,าด$วยการส,งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม,เปBนบุคคลซึ่งอยู,ในความอุปการะของสถานสงเคราะห4ของรัฐ
5.กรณีที่ผู$พิการไม,สามารถมาลงทะเบียนด$วยตนเองได$ มอบอํานาจให$ผู$ดูแลคนพิการยื่นคําร$องขอแทน แต,ต$องนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต,อเจ$าหน$าที่
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
1.ผู$พิการ ยื่นเอกสารที่ใช$ในการลงทะเบียนผู$พิการ
2.เจ$าหน$าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู$บริหาร
ระยะเวลา
ใช$ระยะเวลา ไม,เกิน 1 วัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

๗
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$านของผู$พิการ
2.บัตรประจําตัวผู$พิการตามกฎหมายว,าด$วยการส,งเสริมคุณภาพชีวิตความพิการ
3.รูปถ,ายผู$พิการ 1 นิ้ว
4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ$านของผู$ดูแล
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร$อมสําเนา (เฉพาะหน$าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สําหรับกรณีที่ผู$ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ผ,านธนาคาร
คาธรรมเนียม
ไม,เสียค,าธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถ$าการให$บริการไม,เปBนไปตามข$อตกลงที่ระบุไว$ข$างต$นสามารถติดต,อเพื่อร$องเรียนได$ที่
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ โทรศัพท4: 0 3229-9364
หรือ เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ชุด
1 ชุด
1 รูป
1 ชุด

จํานวน 1 ฉบับ

๘
ตัวอยางแบบฟอร,ม
ทะเบียนเลขที่................../................
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปBงบประมาณ พ.ศ...........
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผู$ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข$องกับคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปBน บิดา - มารดา บุตร สามี- ภรรยา พี่น$อง ผู$ดูแลคนพิการ อื่นๆ ..........................ลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล (ผูร$ ับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู$รับมอบอํานาจ
-

-

-

-

ที่อยู,..............................................................โทรศัพท4..........................................

ขอมูลคนพิการ
เขียนที่...........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................
คํานําหน$านาม

เด็กชาย

เด็กหญิง

นาย

นาง

นางสาว

อื่นๆ (ระบุ).........................

ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปf สัญชาติ........................ มีชื่ออยู,ในสําเนาทะเบียน
บ$านเลขที่...............หมู,ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล
อําเภอ . จังหวัด
รหัส
ไปรษณีย4.............โทรศัพท4....................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู$พิการที่ยื่นคําขอ
ประเภทความพิการ

-

ความพิการทางการเห็น

-

-

-

ความพิการทางสติปIญญา

ความพิการทางการได$ยินหรือสือ่ ความหมาย
ความพิการทางการเรียนรู$
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร,างกาย
ความพิการทางออทิสติก
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการซ้ําซ$อน
ไม,ระบุความพิการ
สถานภาพ

โสด

สมรส

หม$าย

หย,าร$าง

แยกกันอยู,

อื่น ๆ...........

บุคคลอ$างอิงที่สามารถติดต,อได$ .............................................................................โทรศัพท4..................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
ยังไม,เคยได$รับการสงเคราะห4เบีย้ ยังชีพ
เคยได$รบั (ย$ายภูมลิ ําเนา)เข$ามาอยู,ใหม, เมื่อ............................
เบี้ยยังชีพผู$สูงอายุ
ได$รับการสงเคราะห4เบี้ยยังชีพผู$ปHวยเอดส4 อื่นๆ (ระบุ)........
ไม,สามารถใช$ชีวิตประจําวันด$วยตนเอง

มีรายได$ไม,เพียงพอแก,การยังชีพ

ได$รับการสงเคราะห4

ไม,สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได$

มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได$ต,อเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค4ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปfงบประมาณ พ.ศ............... โดยวิธีดังต,อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
รับเงินสดด$วยตนเอง

รับเงินสดโดยบุคคลที่ได$รับมอบอํานาจจากผูม$ ิสิทธิ

โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู$มสี ิทธิ

โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด$รบั มอบอํานาจจากผูม$ ีสิทธิ

ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………………………

๙
พรอมแนบเอกสารดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน,วยงานของรัฐที่มีรูปถ,าย

สําเนาทะเบียนบ$าน

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู$ขอรับเงินเบีย้ ความพิการประสงค4ขอรับเงินผ,านธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพร$อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม$ อบอํานาจและผู$รับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ข$าพเจ$า ขอรับรองว,าข$าพเจ$าเปBนผู$มีคณ
ุ สมบัติครบถ$วน ไม,ได$เปBนผูร$ ับบํานาญหรือสวัสดิการเปBนรายเดือนจาก
หน,วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค4กรปกครองส,วนท$องถิ่น และขอรับรองว,าข$อความดังกล,าวข$างต$นเปBนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................

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

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

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

ผู$ยื่นคําขอ/ผู$รับมอบอํานาจยื่นคําขอ

เจ$าหน$าที่ผู$รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให$ขีดฆ,าข$อความทีไ่ ม,ต$องการออก และทําเครื่องหมาย √ ในช,อง  หน$าข$อความที่ตอ$ งการ

๑๐
-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค4การบริหารส,วนตําบล...........................

ได$ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..............

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด$ตรวจสอบ
แล$วมีความเห็นดังนี้

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

สมควรรับลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
-

-

-

เปBนผู$มีคณ
ุ สมบัติครบถ$วน

-

ไม,สมควรรับลงทะเบียน

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

แล$ว

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

เปBนผู$ที่ขาดคุณสมบัติ

เนื่องจาก............................................................................................

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

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

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

เจ$าหน$าที่ผู$รับลงทะเบียน
คําสั่ง
รับลงทะเบียน

ไม,รบั ลงทะเบียน

อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
วัน/เดือน/ปf............................................

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปfงบประมาณ พ.ศ............โดยจะได$รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต,
เดือนตุลาคม ........... ถึง เดือนกันยายน ............. ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น(ตั้งแตวันที่
1 ธันวาคม ............. ถึง 30 พฤศจิกายน ........... ) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค,กรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงใหมภายใน เดือนพฤศจิกายน............... เพื่อรักษาสิทธิให$ต,อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ
.....................................................................
เจ$าหน$าที่ผู$รับลงทะเบียน

๑๑

คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ

การขอรับการสงเคราะห,ผูปวยเอดส,

หนวยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป>ดใหบริการ

สํานักงานปลัดฯ เทศบาลตําบลกระจับ

วันจันทร4 ถึง วันศุกร4 (1–30 พฤศจิกายน )

โทรศัพท4: 0 3229-9364

(ยกเว$นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

โทรสาร : 0 3229-430

ตั้งแต,เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/
หลักเกณฑ, วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1.ผู$ที่มีสิทธิได$รับเงินสงเคราะห4เบี้ยยังชีพผู$ปHวยเอดส4ต$องมีใบรับรองแพทย4ซึ่งออกให$โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยัน
ว,าปHวยเปBนโรคเอดส4จริง
2.ผู$ปHวยเอดส4ต$องมีภูมิลําเนาอยู,ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ
3.กรณีที่ผู$ปHวยเอดส4ไม,สามารถเดินทางมายื่นคําร$องด$วยตนเอง อาจมอบอํานาจให$ผู$อุปการะมาดําเนินการแทนได$
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
1.ผู$ปHวยเอดส4 ยื่นเอกสารที่ใช$ในการลงทะเบียน
2.เจ$าหน$าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู$บริหาร
ระยะเวลา
ใช$ระยะเวลา ไม,เกิน 1 วัน

หนวยงานผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ

๑๒
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2.สําเนาทะเบียนบ$านของผู$ปHวยเอดส4
3.ใบรับรองแพทย4

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

คาธรรมเนียม
ไม,เสียค,าธรรมเนียม
การรับเรื่องรองเรียน
ถ$าการให$บริการไม,เปBนไปตามข$อตกลงที่ระบุไว$ข$างต$นสามารถติดต,อเพื่อร$องเรียนได$ที่
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลกระจับ โทรศัพท4: 0 3229-9364
หรือ เว็บไซต4 : http://www.krachab.go.th/

๑๓
ตัวอยางแบบฟอร,ม

แบบคําขอรับการสงเคราะห,
ลําดับที่............./..............

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

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
ด$วย..................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปf มีชอื่ อยู,ในทะเบียนบ$านเลขที่...............ถนน…..........................
ตรอก/ซอย............................. หมูท, ี่.............. ตําบล.................... อําเภอ..................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย4...............
ขอแจ$งความประสงค4ขอรับเงินสงเคราะห4 เพื่อการยังชีพผู$ปHวยเอดส4 โดยขอให$รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พักอาศัย ( ) เปBนของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชํารุดทรุดโทรม ( ) ชํารุดทรุดโทรมบางส,วน ( ) มั่นคงถาวร
( ) เปBนของ...............................................เกี่ยวข$องเปBน....................................................
2 . ที่พักอาศัยอยู,ห,างจากบ$านหลังที่ใกล$ที่สุดเปBนระทาง...........................สามารถเดินทางได$
( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก .......................................................................... อยู,หา, งจากชุมชน/หมู,บ$านเปBนระยะทาง
...................................สามารถเดินทางได$ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก เนื่องจาก..............................................
อยู,ห,างจากหน,วยบริการของรัฐที่ใกล$ที่สุดเปBนระยะทาง................สามารถเดินทางได$ ( ) สะดวก ( ) ลําบาก
เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย ( ) อยู,เพียงลําพัง เนื่องจาก......................................มาประมาณ..........................
( ) พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เปBนผู$สามารถประกอบอาชีพได$จํานวน.........คน มีรายได$รวม.........บาท/เดือน ผู$ทไี่ ม,
สามารถประกอบอาชีพได$เนื่องจาก...............................................................................................................
4. รายได$ – รายจ,าย มีรายได$รวม................บาท/เดือน แหล,งที่มาของรายได$................................
นําไปใช$จ,ายเปBนค,า.............................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต,อได$................................................................สถานที่ติดต,อเลขที่..........................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู,ที่.................ตําบล..................................
อําเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย4.............................................
โทรศัพท4.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข$องเปBน...........................................
ข$าพเจ$าขอรับรองว,าถ$อยคําที่ให$ขา$ งต$นเปBนความจริงทุกประการ
................................................ ผู$ให$ถ$อยคํา
(................................................)

๑๔

หนังสือแสดงความประสงค,ในการรับเงินสงเคราะห,
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ.

ตามที่มีการอนุมัติให$ข$าพเจ$า.................................................................เปBนผู$มีสิทธิไ ด$รับการสงเคราะห4เงิน
สงเคราะห4เพื่อการยังชีพ.......................................................ลําดับที่...................นั้น
ข$าพเจ$าขอแจ$งความประสงค4ในการรับเงินสงเคราะห4 ดังนี้
( ) เปBนเงินสด
( ) โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา.................................
เลขที่บัญชี.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต,อไป

ขอแสดงความนับถือ

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

๑๕

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ
ข$าพเจ$า..................................................ขอมอบอํานาจให$...........................................เลขประจําตัว
ประชาชน......................................... อยู,บ$านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู,ที่..........
ตําบล……………….. อําเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย4…………… โทรศัพท4........................
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเปBน..................................เปBนผู$มีอํานาจกระทําการแทนข$าพเจ$าในกิจการใดกิจการ
หนึ่งดังต,อไปนี้ และให$ถือเสมือนว,าข$าพเจ$าเปBนผู$กระทําเองทุกประการ
( ) แจ$งความประสงค4ขอรับการสงเคราะห4เงินสงเคราะห4เพื่อการยังชีพผู$ปHวยเอดส4
( ) แจ$งความประสงค4ในการรับเงินสงเคราะห4
โดยให$จ,ายให$แก,.......................................................................................
( ) เปBนเงินสด
( ) โอนเข$าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บัญชี.........................................................................................
( ) แจ$งยืนยันความประสงค4จะขอรับเงินสงเคราะห4เพื่อการยังชีพต,อไป
ลงชื่อ............................................................ผู$มอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู$รับมอบอํานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

