คานา
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ โดยกองสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้ กับ ผู้ด้อยโอกาสทางสั งคมในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ และส่ งเสริมคุณภาพชีวิตให้ กับบุคคลเหล่ านี้
รวมทั้ ง มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การรั บ ลงทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ รั บ เ งิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
การรั บ ลงทะเบีย นคนพิการเพื่อรั บเงินเบี้ย ความพิการ รับคาร้องผู้ป่ว ยเอดส์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ ป่ว ยเอดส์
รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 และฉบับที่ 2 (2563) อีกทั้งยัง รับ ลงทะเบียนโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี รวมถึงศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ด้วย
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว เทศบาลตาบล
อ้อมใหญ่จึงได้จัดทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ การยื่นคาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการยื่นคาร้องขอลงทะเบียนโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณีและศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินสงเคราะห์ศพ
ผู้สู งอายุ ตามประเพณี และยื่น คาร้ องต่อศูนย์ช่วยเหลื อประชาชน มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิ ทธิพึงได้รับ
รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งทาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มา
ขอรับบริการ ต่อไป
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ภาคผนวก
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์)
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
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สารบัญ
ภาคผนวก
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์)
(ตัวอย่าง) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ตัวอย่าง) แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจการรับเบี้ยยังชีพ
(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( แบบ ดร.01)
(ตัวอย่าง) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
(ตัวอย่าง) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงาน ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลานัดหมาย
3. เพื่อให้ ผู้ป ฏิบั ติงานและประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการได้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการสังคม
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บทบาทและหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
ด้านสังคมสงเคราะห์ นั้นมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ โดยใช้กระบวนการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
- งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ
- งานสงเคราะห์ครอบครัว
- งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
- งานให้คาปรึกษา แนะนาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์เด็กกาพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
- งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
- งานให้ความช่วยเหลือเด็กและนักเรียนที่ย ากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่การสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
- งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คาปรึกษา แนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
- งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในครอบครัว
- งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานให้คาปรึกษา แนะนาแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
- งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
- งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
รวมถึงการส่ งเสริมประสานงานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่ งต่อ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมสนับสนุ น พัฒนาและส่งเสริมการประสานงานระหว่าง
องค์ ก รเครื อ ข่ า ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาด้ า นสั ง คมของเทศบาล ประสานการ
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จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมของเทศบาลปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของ
ตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนามาบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ประชาชน งานจัดทาโครงการช่วยเหลือใน
ด้า นต่ าง ๆ ให้ แ ก่ชุ ม ชน งานดาเนิ น การพัฒ นาชุม ชนทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การศึ ก ษา
การอนามัย และสุขาภิบาลงานส่งเสริมและสนับสนุ นการดาเนินงานกองทุนชุมชนเมือง งานจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสตรีและคนชรา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้สูงอายุ
คุณ สมบัติ ผู้มีสิทธิ ขึ้นทะเบียนรับเงิน ผู้สูงอายุ ต้องเป็น ผู้มีคุณ สมบัติแ ละไม่มีลักษณะต้องห้า ม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(3) จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี) โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
รวมถึงผู้ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่มาในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้น ผู้พิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน และ เดือนมกราคม – กันยายน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
เอกสารสาหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี)
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้
ผู้ ม ารั บ มอบแทนได้ โดยมี ห นั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มทั้ งส าเนาบั ต รประจ าตัว ประชาชนผู้ รั บ มอบอ านาจ
แนบพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สงู อายุ

1

2

เอกสารสาหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1 ฉบับ (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี)
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้ผู้
มารับมอบแทนได้ โดยมีหนังสือ มอบอานาจพร้อมทั้งสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจแนบ
พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(3) จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี) โดย
เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน ในปี รวมถึงผู้ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาใหม่ ใน
เขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ
เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้ นผู้พิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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ขาดคุณสมบัติ

คุณ สมบัติ ครบ
ตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ และ

ขาดคุณ สมบั ติ
คุณสมบัติครบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
คุณ สมบั ติและ
คุณ สมบั ติแ ละ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อในระบบสารสนเทศ ฯ
เ อ ก ยสนดา าเนิ
ร น การ
แจ้ ง ผู้ ล งทะเบี
เ อ ก ส า ร / รายชื่อรับเบี้ยยังชีพ
กฐาน
คุณสมบัตหลัิและเอกสารหลั
กฐาน
หลักฐาน
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ ล งทะเบี ย นแจ้ ง รายชื่ อ ณ กองสวั ส ดิ ก าร
สังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เจ้าหน้าที่จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
ทุกวันที่ 25ของทุกเดือน

ไ ม่ มี ร า ย ชื่ อ
ตรวจสอบ
ร า ย ชื่ อ ใ น
ร ะ บ บ
สารสนเทศ ฯ

มีรายชื่อ
ตรวจสอ
บ ทาการจ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พผู้ สู งอายุ เ ป็ น
เทศบาลต าบลอ้ อ มใหญ่
ณสมบัของทุ
ติ กเดือน ในกรณีโอนธนาคาร
เงินสดภายในวันทีคุ่ 1-10
กรมบัญชีกลางจะเป็นและ
ผู้ดาเนินการ ไม่เกินวันที่ 10 ของทุ ก
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
เอกสาร
เดือน
หลักฐาน
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คนพิการ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและบัตรต้องไม่
หมดอายุ ณ วันมาขึ้นทะเบียน
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการด้วยตนเองได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
เอกสารสาหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
1. บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ฉบั บ จริ ง
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่
บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอานาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาขอแทน แต่ต้องนาหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เช่นกัน
กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้ นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่จะต้องมาขึ้น
ทะเบี ย นที่ ก องสวั ส ดิ ก ารสั ง คม เทศบาล ต าบลอ้ อ มใหญ่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพื่ อ รั บ เงิ น ในเดื อ นถั ด ไป
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ

สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ ได้ ณ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (ได้ตามวัน – เวลา ราชการ)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(3) มีบั ตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและบัตรต้องไม่หมดอายุ ณ วันมาขึ้นทะเบียน
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารสาหรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
1.บัตรประจาตัว คนพิ การตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิ การฉบับจริง
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สมุด บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรัพ ย์ พร้อ ม ส าเนา (เฉพาะหน้ าที่ แสดงชื่ อ
และเลขที่บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
1 ฉบับ

ไม่ครบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบ

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ทาการจ่าย
เบี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก ารเป็ น เงิ น สด
ภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ใน
กรณีโอนธนาคาร กรมบัญชีกลางจะ
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ ไม่ เ กิ น วั น ที่ 10
ของทุกเดือน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ผู้ป่วยเอดส์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(1) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ด้วยตนเองได้
ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
หลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(1) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ผ่าน
ธนาคาร 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
หมายเหตุ ในกรณี ไ ม่ ส ามารถมาลงทะเบี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง สามารถให้ บุ ค คลอื่ น มายื่ น ค าขอ
ทะเบียนแทนพร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ
คาแนะนาสาหรับการมาขึ้นทะเบียนได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ ป่วยเอดส์มีสิทธิ ไ ด้ รั บเงิน สงเคราะห์เ บี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใ บรั บ รองแพทย์ซึ่งออกให้โ ดย
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
1. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
2. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดาเนินการ
ได้ทั้งหมด
3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน)
ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่ว ยเอดส์
อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น
หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ได้ ณ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (ได้ตามวัน – เวลา ราชการ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(1) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(2) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ
เลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

หลักฐานประกอบการยื่นคาขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
(1) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
(3) สมุด บั ญ ชีเ งิน ฝากธนาคารพร้ อมส าเนา ส าหรับ กรณีผู้ ป่ว ยเอดส์ ประสงค์ ขอรับ เงิ น
สงเคราะห์ผ่านธนาคาร ๑ ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ
หมายเหตุ ในกรณีไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอ
ทะเบียนแทน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ

ไม่ครบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบ

นาเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ

เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการ
จัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิฯ

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ทาการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เป็นเงินสดภายใน
วั น ที่ 1-10 ของทุ กเดื อน ในกรณี โ อน
ธนาคาร เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่จะเป็น
ผู้ ด าเนิ น การ ไม่ เ กิ น วั น ที่ 10 ของทุ ก
เดือน
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เด็กแรกเกิด
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(1) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
(2) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
(3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
(3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
(4) อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วย
ตนเองได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
(1) แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
(2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
(3) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
(4) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
(5) สูติบัตรเด็กแรกเกิดและสาเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด
(6) สมุ ดบั ญ ชีเ งิ น ฝากของผู้ ป กครอง (บัญ ชีอ อมทรั พย์ ธ นาคารกรุ ง ไทย บั ญชี เ งิน ฝากเผื่ อ เรี ย ก
ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น)
(7) สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้
ใช้เฉพาะสาเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสาเนา)
กรณีที่ผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้
ของทุกคนที่มีรายได้ประจา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)สาเนาเอกสาร หรือบัตร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1
และผู้รับรองคนที่ 2
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ปกครองสามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดได้ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
(ได้ตามวัน – เวลา ราชการ)

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(1) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติ
ไทย)
(2) เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
(3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ผู้ปกครองที่มี สิท ธิ ลงทะเบีย นเพื่ อรั บ เงิน อุด หนุน เพื่อ การ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
(3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
(4) อยู่ในครัวเรือนที่มี รายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย
(1) แบบคาร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
(2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
(3) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
(4) สูติบัตรเด็กแรกเกิดและสาเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด
(5) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก
เผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
(6) สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก เฉพาะหน้ า ที่ 1 ที่ มี ชื่ อ ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์
(ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสาเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึก
ข้อมูลและรับรองสาเนา)
กรณีที่ผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรอง
เงิ น เดื อ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองรายได้ ข องทุ ก คนที่ มี ร ายได้ ป ระจ า (สลิ ป เงิ น เดื อ น
หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
สาเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตาแหน่ง
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ไม่ครบ

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบ

เอกสาร
รับลงทะเบียนพร้ อมปิ ดประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ 15 วัน
บันทึกข้ อมูลเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
ระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ส่งเอกสารไปยังพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดนครปฐม

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ
หมายถึง การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึงการช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท
คุณสมบัติของผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การจัดการศพ
(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) สัญชาติไทย
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยัง
ไม่ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ หรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย น ให้ ผู้ อ านวยการเขต หรื อ นายอ าเภอ หรื อ ก านั น
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธาน
ชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอเงินสงเคราะห์การจัดการศพ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติ
พี่น้องของผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุเป็น
ผู้ยื่นคาขอรับเงินค่าจัดการศพ เช่น ผู้ให้การดูแล ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น รวมทั้งมูลนิธิ สมาคม
วัด มัสยิด โบสถ์
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาขอลงทะเบียนเงินสงเคราะห์การจัดการศพด้วยตนเองได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
เอกสารประกอบการยื่นคาขอ ประกอบด้วย
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
(3) บั ตรประจ าตัว ประชาชน หรื อ บั ตรอื่น ที่อ อกโดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มีรูป ถ่า ยและเลขประจ าตั ว
ประชาชนของผู้ยื่นคาขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือ
แสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดาเนินงานมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ด้วย
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคาขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดาเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการ
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
(6) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)
(7) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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หมายเหตุ - การยื่นคาขอ ต้องยื่นภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันออกใบมรณบัตร
-ผู้ยื่นคาขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
-บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตต้องไม่หมดอายุ
-กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสิทธิ
ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน เป็นหลักฐานว่ามีสิทธิรับเงินอุดหนุนพร้อมนาบัตรประชาชน เพื่อทาการเปิดบัญชี
โดยธนาคารกรุงไทยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีและอนุมัติกรณีพิเศษในการเปิดบัญชีขั้นต่า 0 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ
สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุได้
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (ได้ตามวัน – เวลา ราชการ)
คุณสมบัติของผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ
(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(2) สัญชาติไทย
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อานวยการเขต หรือนายอาเภอ หรือกานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง

เอกสารประกอบการยื่นคาขอ ประกอบด้วย
(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ
(3) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจาตัวประชาชนของผู้
ยื่นคาขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน
หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดาเนินงานมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ด้วย
(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคาขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสดให้ดาเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ
(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
(6) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)
(7) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ไม่ครบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบ

ส่งเอกสารไปยังพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนครปฐม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อ านาจหน้ า ที่ จั ด ให้ มี ช่ อ งทางรั บ เรื่ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ของประชาชนที่ มี ค วามเดื อ ดร้ อ นที่
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วน สายตรง สื่อออนไลน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประชาชนสามารถ
แจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็วและรวบรวมข้อมูลของประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ
ส่งต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติของผูย้ ื่นคาขอศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ที่มีความเดือดร้อนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของเขตเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคาร้องต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองได้ที่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-429-7006-10 , 065-686-3088
เอกสารประกอบการยื่นคาร้อง ประกอบด้วย
(1) ใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(2) สาเนาบัตรประชนของผู้ยื่นคาร้องหรือผู้แทน
หมายเหตุ กรณีมี รูปถ่ายความเดือดร้อน สามารถยื่น เอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบใบลงทะเบียนขอรับ
ความช่วยเหลือ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคาร้องได้ด้วยตนเอง สามารถมอบผู้แทนมายื่นคาร้องเพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้
ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ (ได้ตามวัน – เวลา ราชการ)
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ที่มีความเดือดร้อนภายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตเทศบาล
ตาบลอ้อมใหญ่

เอกสารประกอบการยื่นคาร้อง ประกอบด้วย
(1) ใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(2) สาเนาบัตรประชนของผู้ยื่นคาร้องหรือผู้แทน
หมายเหตุ กรณีมีรูปถ่ายความเดือดร้อน สามารถยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบใบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นคาร้องได้ด้วยตนเอง สามารถมอบผู้แทนมายื่นคาร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ ได้

ไม่ครบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบ

ดาเนินการช่วยเหลือ พร้อม
ประสานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ส่งเอกสารไปยังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน (สถานที่กลาง)

รายงานผลการช่วยเหลือไปยังศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ภาคผนวก

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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แผนผังการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่ท่ ไี ด้ รับการ
แต่ งตัง้ รับขึน้ ทะเบียน
ผู้สูงอายุ

3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

2 นาที/ราย
เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบมอบอานาจ (ถ้ามี)
๔. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/แจ้งผลการ
ขึ้นทะเบียนฯ
2 นาที / ราย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ โทร 02-4297006-10 ต่อ 106,107
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่

065-6863088
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แผนผังการลงทะเบียนคนพิการ เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
เจ้ าหน้ าที่ท่ ไี ด้ รับการ
แต่ งตัง้ รับขึน้ ทะเบียน
ผู้สูงอายุ

3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนคนพิการ
1.บัตรประจาตัวคนพิการสาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/แจ้งผลการขึ้น
ทะเบียนฯ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ โทร 02-4297006-10 ต่อ 106,107

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

065-6863088
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
ยื่นคาร้อง
( 2 นาที/ราย)

บันทึกเสนอรายชื่อขออนุมัติผู้บริหาร
( 5 นาที/ราย)

จัดทาประกาศการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพ
( 5 นาที/ราย)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)

เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับแทน
(กรณีมอบฉันทะ)
2. หนังสือมอบฉันทะ กรณีมอบครั้งแรก
(ใบมอบฉันทะทา 1 ครั้ง ใช้ได้ 1 ปีงบประมาณ)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 6 นาที/ราย ปรับลด 3 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน

1 วัน

(ส่วนงานคลัง)
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของ
รับเงินผ่านธนาคาร
กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอน

รับเงินสดทุกวันที่ 1-10
ของทุกเดือน

ผู้มีสิทธิ/ใบมอบฉันทะ
1 นาที/ ราย

เข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ

ลงชื่อผู้รับเงิน

1 นาที /ราย

1 นาที /ราย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยคนพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)

เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ / ผู้ดูแล /ผู้รับแทน
(กรณีมอบฉันทะ)
2. หนังสือมอบฉันทะ กรณีมอบครั้งแรก
(ใบมอบฉันทะทา 1 ครั้ง ใช้ได้ 1 ปีงบประมาณ)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 10 นาที/ราย ปรับลด 3-5 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน

1 วัน

(ส่วนงานคลัง)
รับเงินผ่านธนาคาร
กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอน

รับเงินสดทุกวันที่ 1-10
ของทุกเดือน

เข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มีสิทธิ/ใบมอบฉันทะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ
1 นาที /ราย

ลงชื่อผู้รับเงิน
1 นาที /ราย

1 นาที/าบลอ้
รายอมใหญ่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)

เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้ป่วยเอดส์ / ผู้รับแทน
(กรณีมอบฉันทะ)
2. หนังสือมอบฉันทะ กรณีมอบครั้งแรก
(ใบมอบฉันทะทา 1 ครั้ง ใช้ได้ 1 ปีงบประมาณ)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

1 วัน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(ส่วนงานคลัง)
รับเงินผ่านธนาคาร
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่เป็นผู้โอน

รับเงินสดทุกวันที่ 1-10
ของทุกเดือน

เข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ

ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้มีสิทธิ/ใบมอบฉันทะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อ
1 นาที /ราย

ลงชื่อผู้รับเงิน
1 นาที /ราย

1 นาที/าบลอ้
รายอมใหญ่
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต
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(ตัวอย่าง) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ทะเบียนเลขที่...................................../2564
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) .................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รบั มอบอานาจ

---- ที่อยู่.......................................................................................................
ข้อ.............................................................................................โทรศั
มูลผูส้ ูงอายุ
พท์.................................................................................................

เขียนที่ เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่
.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล...............................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ
ไทย
มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
สามพราน
จังหวัด
นครปฐม
.
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์..............................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................................
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ

 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ..................................................

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 ..ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้ายินยอมให้นาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และยินยอมให้
ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(ลงชื่อ)............................................................
(.........................................................................)
(..........................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
----
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
จ้าหน้าทีผ่ ู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน .....................................................................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกเทศมนตรีตาบลอ้อมใหญ่
วัน/เดือน/ปี.............................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยนื่ คาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่.............................หมู่ที่........................................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.......................................เดือน................................................พ.ศ. .....................................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตาม
ช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่ เดือน....................................... พ.ศ. .... ...................
เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนา ไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นแห่ง ใหม่ภ ายในเดื อนกัน ยายนของปีนั้ น ทั้ง นี้ผู้ สูง อายุจ ะได้เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สู งอายุ ณ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเดิม จนสิ้ น
ปีงบประมาณ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
(ลงชื่อ).................................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ทะเบียนเลขที่..................../2565
แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา – มารดา  สามี – ภรรยา  พี่น้อง บุตร  ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ
ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล ( ผู้รับมอบอานาจ).........................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบ
อานาจ
⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ - ⃞ ที่อยู่............................................................................................................
......................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่.......เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่...............
วันที่.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...........................................................................นามสกุล........................................................................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี สัญชาติ................................มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่ .......................
หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน..................................... ตาบล.....................อาเภอ......สามพราน......จังหวัด ......นครปฐม.....
รหัสไปรษณีย์ .......................โทรศัพท์.............................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคาขอ
⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞- ⃞
ประเภทคนพิการ
⃞ ความพิการทางการเห็น
⃞ ความพิการทางสติปญ
ั ญา
⃞ ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
⃞ ความพิการทางการเรียนรู้
⃞ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
⃞ ความพิการทางออทิสติก
⃞ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส
⃞ โสด ⃞ สมรส
⃞ หม้าย
⃞ หย่าร้าง
⃞ แยกกันอยู่
⃞ อื่นๆ......................................................
รายได้ต่อเดือน......................................................................อาชีพ.............................................................................................................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.................................................................................โทรศัพท์...................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ โดยวิธดี ังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มสี ิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  ทะเบียนบ้าน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 บัญชีเงินฝากธนาคาร....................................................................................................................................................................................
บัญชีเลขที่......................................................................ชื่อบัญชี........................................................................................................................
 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความและเอกสารที่
ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ดาเนินการตามกฎหมาย”
 “ข้าพเจ้ายินยอมให้นาข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ”
(ลงชื่อ).....................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(............................................................)
(...........................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
ตาแหน่ง. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่

26

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
นาย / นาง / นางสาว /.......................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞- ⃞

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลอ้อมใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้
⃞ สมควรรับลงทะเบียน
⃞ ไม่สมควรรับลงทะเบียน

⃞ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
⃞ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
............................................................................................
………………………………………………………………………………..

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

(ลงชื่อ)...........................................................................
(
)
เจ้าหน้าที่ผู้ทรี่ ับจดทะเบียน

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

คาสั่ง
⃞ รับลงทะเบียน
⃞ ไม่รับลงทะเบียน
⃞ อื่น ๆ .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ....................................................................
(...........................................)
นายกเทศมนตรีตาบลอ้อมใหญ่
วันที่ / เดือน / ปี ............................................................
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผสู้ ูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน..................................................... พ.ศ. .................................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........................ โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่เดือน...................... พ.ศ................................ ในอัตราเดือน 800 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
“กรณีผู้พิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที”
ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).................................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจการรับเบี้ยยังชีพ
หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่...................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.....................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...........................................................
เลขที่.....................ออกให้ ณ...........................................เมือ่ วันที่..................................อยู่บ้านเลขที่....................................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์...........................................................
ขอมอบอานาจให้...............................................................................เกี่ยวพันเป็น................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................เลขที่...................................................ออกให้ ณ.........................................................
เมื่อวันที่...........................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................
แขวง/ตาบล..............................เขต/อาเภอ.............................จังหวัด.......................โทรศัพท์................................................
เป็นผู้มีอานาจ

แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิ้นและเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( แบบ ดร.01)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( แบบ ดร.01)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( แบบ ดร.02)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( แบบ ดร.02)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล............................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่............... ซอย............... ถนน ..............................ตาบล.......... ......................
อาเภอ ......................................... จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ ................. ..............................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................... สกุล........................เบอร์ติดต่อ..................
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน) .....................................................................ดาเนินการช่วยเหลือ ดังนี้
1. ประเภทการช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ......................................................................
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) .................................
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ....................................
1.4 ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ...............................................................................
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จานวน........................ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..................................................)
(ลงชื่อ) .....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
(..................................................)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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(ตัวอย่าง) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
เทศบาลตาบลอ้อมใหญ่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล............................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ............... ซอย ............... ถนน .............................. ตาบล ...... ........................
อาเภอ ......................................... จังหวัด .......................................... โทรศัพท์ ................................................
หมายเลขประจาตัวประชาชน
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)........................... สกุล........................เบอร์ติดต่อ............. ....
มีความประสงค์ขอให้ (หน่วยงาน)...............................ดาเนินการช่วยเหลือ...... (ชื่อผู้รับความช่วยเหลือ)....... ดังนี้
1. ประเภทการช่วยเหลือ
1.1 ด้านสาธารณภัย (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ........................................................................
1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ..................................
1.3 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ......................................
1.4 ด้านอื่น ๆ (ระบุปัญหา/ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น) ........................................................................ ........
2. ข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือ (ระบุความต้องการ/สิ่งที่ขอความช่วยเหลือ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จานวน........................ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .....................................................ผู้ยื่นคาขอ
(..................................................)
(ลงชื่อ) .....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รั บคาขอ
(..................................................)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลอ้ อมใหญ่
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