คูม
่ อ
ื สำหรับงานพัฒ นาขุมซน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
อำ๓ อลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คู่มือสำหรับงานพัฒนาชุมชน

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ
งานที่ให้บริการ
งานสวัสดิการและสังคม สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
หน่วยงานที่รับผิดขอบ
ขอบเขตการให้บริการ
ระยะเวลาเปีดให้บริการ
สถานที่/ ซ่องทางการให้บริการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
โทรศัพท: ๐-๗๕๓๙-๑๑๖0
โทรสาร : 0-๗๕๓๙-๑๑๖๐
เว็บไซต์ : w w w .l ANSAKA.GO.TH

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (๑-๓๐ พฤศจิกายน )
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราขการกำหนด)
ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ
สัญชาติไทย
๒. มีภมู สิ ำเนาอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา (ตามทะเบียนบ้าน)
๓. เป็น ผูท
้ ม่ี อี ายุ ๖๐ ปี บริบรู ณ์โนปีถดั ไป (ปีจ'จ'ุ บนั อายุ ๕๙ ปีบริบรู ณ์ และต้องเกิดก่อน ๑ ตุลาคม)
๔. ไม,เป็นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อน่ื ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิน่
ผูร้ บั เงินบำนาญ หรือเงินอืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน
๕. กรณีทผ่ี สู้ งู อายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอำนาจให้ผอู้ น่ื เป็นผูย้ น่ื คำร้องขอได้ โดยให้ผรู้ บั มอบ
อำนาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูร้ บั มอบอำนาจ
๑.

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
๑. ผู้สงู อายุ ยืน่ เอกสารที่ใช้โนการลงทะเบียนผูส้ งู อายุ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

๒. เจ้าหน้าทีร่ บั เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
๓. เสนอคณะผูบ
้ ริหาร

ระยะเวลา
- ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน ๑ วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
๑. บัตรประจำตัวประซาซน หรือบัตรอืน่ ทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถ่าย
จำนวน ๑ ฉบับ
พร้อมสาเนา
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สมุดบัญซีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าทีแ่ สดงซือ่ และเลขบัญ ชี) จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ชา้ งต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ท่ี
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โทรศัพท์: ๐-๗๕๓๙๑-๑๖๐หรือ เว็บไซต์ ะ VVWW.LANSAKA.GO.TH

ทะเบียนเลขที่
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1./๒<£๖๓

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำจอลงทะเบียนแทน

....................กับผูส้ งู อายุทฃ่ี อลงทะเบียน
..เลขประจำตัวประชาขนผ้รบั มอบอำนาจ

ผูย้ น่ื คำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เกีย่ วข้องเป็น.........
ซือ่ -สกุล (ผูร้ บั มอบอำนาจ)...........................................................
ทีอ่ ยู่.........................

..โทรศัพท์..

ข้อมลผ้สงอายุ
วันที.่ ,

เขียนที.่ ......................................
...เดือน...............................พ.ศ.

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ซือ่ ......................................นามสกุล.........................................
เกิดวันที่
เดือ น.................................พ.ศ................. อายุ........... ปี สัญชาติ....................................มีซอ่ื อยูใ่ นสำเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่................... หมูท่ /่ี ขุมซน................... ตรอก/ ซอย.................................ถนน........................................
ตำบล................................อำ๓อ........................................จัง หวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.......................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซนของผูส้ งู อายุทย่ี น่ื คำขอ □ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -อ
สถานภาพสมรส □ โสด □ สมรส □ หม้าย □ หย่าร้าง □ แยกกันอยู่ □ อ น่ื ๆ ...................
รายได้ตอ่ เดือน......................................... บาท อาชีพ..............................................................
ข้อมูลทัว่ ไป ะสถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
□ ไม่ได้รบั เบีย้ ยังขีพผูส้ งู อายุ
□ ได้รบั เงินสงเคราะห์เพือ่ การยังขีพผูป้ ว่ ยเอดส์
□ ได้รบั เงินเบีย้ ความพิการ
□ ย้ายภูมสิ ำเนาเข้ามาอยูใ่ หม่ เมือ่ ..................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังขีพผูส้ งู อายุ ประจำปีงมประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธดี ง้ ต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธ)ี
□ รับเงินสดด้วยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนาจจากผูม้ สี ทิ ธิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ สี ทิ ธิ □ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนาจจากผูม้ สี ทิ ธิ
พร้อมแนบเอกสาร ด้งนี้
□ บัตรประจำตัวประขาซน หรือบัตรอืน่ ทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ รี ปู ถ่าย □ ทะเบียนบ้าน
□ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(โนกรณีผขู้ อรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุผา่ นธนาคาร)
□ หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวประซาซนของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ
□ บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร.................................. บัญ ชีเลขที่........................................... ซือ่ บัญชี.........................................
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็น ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผูร้ บั บำนาญ เบีย้ หวัด บำนาญพิเศษ
บำเหน็จรายเดือ น หรือสวัส ดิก ารเป็น รายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และขอรับ รองว่าข้อ ความด้งกล่าวข้างด้น เป็น ความจริงทุก ประการและข้าพเจ้ายิน ยอมให้ต รวจสอบข้อ มูล กับ
ฐานข้อ มูล ทะเบีย นกลางภาครัฐ ”
(ลงซือ่ ).........................................................
(............................................. )

(ลงซือ่ ) ..............................................................
(.................................................)

ผูย้ น่ื คำขอ/ผูร้ บั มอบอำนาจยืน่ คำขอ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขดี ฆ่าข้อความทีไ่ ม่ตอ้ งการออก และทำเครือ่ งหมาย 'ร ในซ่อง □ หน้าข้อความทีต่ อ้ งการ

-๒-

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว/

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้

หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซน

□

แล้ว
□ เป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
□ เป็นผูท้ ,่ี ซาดคุณสมบัติ เนือ่ งจาก

สมควรรับลงทะเบียน □

ไม่สมควรรับลงทะเบียน
ประธาน

(ลงซือ่ )
(

)
กรรมการ

(ลงซือ่ )
(

(ลงซือ่ )

)

(ลงซือ่ ) ............................................... กรรมการ
(
)

เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ลงทะเบียน

คำสั่ง
□ รับลงทะเบียน □ ไม่รบั ลงทะเบียน □

อืน่ ๆ..

(ลงซือ่ )
(นายเจริญ อิฏฐผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

วัน/เดือน/บี.
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผสั งอาๆทยน.คำ.ขฉลงทะเบียนเก็บไว้.
ยืน่ แบบคำขอลงทะเบียนเมือ่ วันที.่ .....................เดือ น............................................พ.ศ..............................
การลงทะเบียนครัง้ นี้ เพือ่ ขอรับเงินเบีย้ ยังซีพผูส้ งู อายุโดยจะได้รบั เงินเบีย้ เบีย้ ยังซีพผูส้ งู อายุตามทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยได้รบั ตัง้ แต่เดือน..............................
พ.ศ....................เป็นด้นไป กรณีผสู้ งู อายุยา้ ยภูมลิ ำเนา ไปอยูท่ อ่ี น่ื จะต้องไปลงทะเบียนยืน่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ณ ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ภายในเดือนกันยายนของปีนน้ั ทัง้ นีผ้ สู้ งู อายุจะได้เบีย้ ผูส้ งู อายุ ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เดิมจนสิน้ ปีงบประมาณ และรับทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใหม่ในปีงบประมาณกัดไป

คูม
่ ือสำหรับงานพัฒนาขุมชน

งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ข่องทางการให้บริการ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
งานสวัสดิการและสังคม สานักปสัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

สำนักปลัด องค์กำรบริหารส่วนตำบลลานสกา
โทรศัพท์: 0-7539-1160
โทรสาร : 0-7539-1160
เว็บไซต์ ะWWW.LANSAKA.GO.TH

ระยะเวลาเปีดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1-30 พฤศจิกายน )
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกำหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1. มีลญ
ั ซาติไทย
2. มีภมู สิ ำเนาอยูใ่ นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา (ตามทะเบียนบ้าน)
3. มีบ ตั รประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณ ภาพชีวติ คนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ซองรัฐ
5. กรณีทผ่ี พู้ กิ ารไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอำนาจให้ผดู้ แู ลคนพิการยืน่ คำร้องขอแทน แต่ตอ้ งนำ
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. ผูพ้ กิ าร ยืน่ เอกสารทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนผูพ้ กิ าร
2. เจ้าหน้าทีร่ บั เอกสารตรวจสอบเอกสาร,คุณ สมบัติ
3. เสนอคณะผูบ้ ริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดขอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ระยะเวลา
- ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
จำนวน 1 ขุด
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้านซองผูพ้ กิ าร
จำนวน 1 ขุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวผูพ้ กิ ารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณ ภาพชีวติ ความพิการ
จำนวน 1 ขุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน และสำเนาทะเบียนบ้านซองผูด้ แู ล (กรณียน่ื แทนผูพ้ กิ าร)
จำนวน 1 ฉบับ
4. สมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าทีแ่ สดงซือ่ และเลขบัญ ชี)
สำหรับกรณีทผ่ี ฃู้ อรับเบีย้ ยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร
-ไม่เสียคาธรรมเนียม
- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ชา้ งด้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนได้ท่ี สำนักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา โทรศัพท์: 0-75391-160 หรือ เว็บไซต์ : WWW.LANSAKA.GO.TH

3
๘

ศัวอย่า'!แบบฟอ1
รม

ร ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mm^๗ ^

ทะเบีย นเลขที่................../ .................

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.............................................
เฉพาะกรณีคบพิการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน ะ ผู้ยื่นคำฃอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องกับคน
พิการที่ฃอขึ้นทะเบียนโดยเป็น □ บีต า-มารดา n บุตร n สามี-ภรรยา □ พี่น้อง □ ผู้ดูแลคนพิการ □ อื่น ๆ ..................ลงทะเบียน
ชื่อ - สกุล (ผู้รับมอบอำนาจ)........โ............................................................................เลขประจำตัวประซาซนผู้รับมอบอำนาจ
□ -□ □ □ □ -□ □ □ □ □ -□ □ -อ ที่อยู.่ ............................................................. .โทรศัพท์...........................................

ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.....................
คำนำหน้านาม

□ เด็กซาย □ เด็กหญิง □ นาย □ นาง □ นางสาว □ อื่นๆ (ระบุ)............................................

ชื่อ............................................................... นามสกุล........................................................... เกิดวันที.่ .................. เดือน...........................
พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................มีซื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่............... หมู่ท.ี่ .....................ตรอก/
ซอย.............. ถนน................. ตำบล........................ อำเภอ..........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..........................
โทรศัพท์....................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาซนฃองผู้พิการที่ยื่นคำขอ
ประ๓ทความพิการ □ ความพิการทางการเห็น □ ความพิการทางสติปีญญา □ ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อ
ความหมาย □ ความพิการทางการเรียนรู้ □ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย □ ความพิการทางออทิสติก
□ ความพิการทางจิตใจห่รือพฤติกรรม □ พิการซํ้าซ้อน □ ไม่ระบุความพิการ
สถานภาพ □

โสด

□

สมรส □

หม้าย □

หย่าร้าง □

แยกกันอยู่ □

อื่น ๆ...........

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้........................................................ .โทรศัพท์...................................................
ข้อมูลทั่วไป ; สถานกาพรับสวัสดิการภาครัฐ
□ ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ □ เคยได้รับ(ย้ายภูมิลำเนา)เข้ามาอยูใหม่ เมื่อ..................... □ ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ □ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังซีพผู้ป่วยเอดส์ □ อื่นๆ (ระบุ)
□ ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตบเอง □ มีรายได้ไม่เพียงพอแก,การยังชีพ □ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
□ มีอาชีพ (ระบุ)........................................รายได้ต่อเดือน(ระบุ).................................บาท
มีความประสงค์ซอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.............. โดยวิธีดังต่อไปนี (เลือก ๑ วิธ)
Q รับเงินสดด้วยตนเอง

□

Q โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ □
ธนาคาร.

รับเงินสตโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

.ซื่อบัญชี.............................................. เลขที่บัญชี ....................................................................

พร้อมแนบเอกสารดังนี้
□

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย CD สำเนาทะเบียนบ้าน

CD สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (โนกรณีผู้ฃอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
CD หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (โนกรณียื่นคำฃอฯแทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................................)

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหคุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทำเครื่องหมาย "V ในซ่อง □ หน้าข้อความที่ต้องการ

๑๐

ความเห็นเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับลงหะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...........................

ได้ตรวจสอบคณสมบัติของนาย/บาง/นางสาว/.............................

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมิความเห็นดังนี้

หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซน

□

เป็นผู้มิคุณสมบัติครบถ้วน □

ไม่สมควรรับลงทะเบียน

กรรมการ (ลงซื่อ)...........................................................

แล้ว
□

สมควรรับลงทะเบียน □

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

เป็นผู้ที่'ขาดคุณสมบัติ

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

กรรมการ (ลงซื่อ)...........................................................
(.........................................................)

(ลงซื่อ)............ ไ...................................

กรรมการ (ลงซื่อ)...........................................................

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

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
คำสั่ง
□

รับลงทะเบียน □

ไม่รับลงทะเบียน □ อ ื่น ๆ .........................
(ลงซื่อ)..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.
วัน/เดือน/ปี.......................

ตัดตามเสันประให้คนพิการที่ฃึ้นทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน...................................... พ.ศ........................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......... โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่
เดือน...................................ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงิน
เบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ

. (ลงซื่อ).
(...................................

เจ้าหน้าที่ผ ู้รับ ลงทะเบียน

)

คูม
่ ือสำหรับงานพัฒนาชุมชน

งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ ช่องทางการให้บริการ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานสวัสดิการและสังคม สานักปสัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
โทรศัพท์: 0-7549-1160
โทรสาร:0-7549-1160

ระยะเวลาเปีดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ( 1-30 พฤศจิกายน )
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราขการกำหนด)
ตัง้ แต่เวลา 0 8 .3 0 - 16.30 น.

เว็บไซต์ : WWW.LANSAKA.GO.TH

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค0าฃอ
« 1

1. ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังฃีพผูป้ ว่ ยเอดส์ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ซง่ึ ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผูป้ ว่ ยเอดส์ตอ้ งมีภมู ลิ ำเนาอยูใ่ นเขตองค์การบริห ารส่วนตำบลลานสกา
3. กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายืน่ คำร้องด้วยตนเอง อำนาจมอบให้ผอู้ ปุ การะดำเนินการแทนไต้

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

1. ผูป้ ว่ ยเอดส์ ยืน่ เอกสารทีใ่ ข้ในการลงทะเบียน
2. เจ้าหน้าทีร่ บั เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมปติ
3. เสนอคณะผูบ้ ริหาร

หน่วยงานผู้รับผิดขอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ระยะเวลา
- ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผูป้ ว่ ยเอดส์
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ว่ ยเอดส์
3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน
1ฉบับ
จำนวน
1ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
- ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ชา้ งต้นสามารถติดต่อเพือ่ ร้องเรียนไต้ท่ี
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา โทรศัพท์: 0-7539-1160 หรือ เว็บไซต์ ะWWW.LANSAKA.GO.TH

๑๓

ตัวอย่างนนบฟอร์ม

แบบคำขอรับ การสงเคราะห์
ลำดับที.่ ........... / ..............

วันที.่ .........เดือน...........................พ.ศ.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.................................
ด้วยข้าพเจ้า................................................................... เลขประจำตัวประซาซน..........................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................. พ.ศ............ อายุ.............ปี มีซื่ออยูในทะเบียนบ้านเลขที่................ถนน.............................
ตรอก/ซอย.............................หมู่ท.ี่ .............. ตำบล...................... อำเภอ..................... จังหวัด.................. รหัสไปรษณีย.์ .............
ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะหั เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ทีพ
่ ักอาศัย

() เป็นของตนเอง และมีลักษณะ () ขำรุดทรุดโทรม () ขำรุดทรุดโทรมบางส่วน () มั่นคงถาวร
() เป็นของ....................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.............................................................................................
๒ . ที่"พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง.............................................................. สามารถเดินทางได้
() สะดวก () ลำบาก เนื่อ งจาก............................................................................................ อยู่ห่างจากซุมซน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง
................................... สามารถเดินทางได้ () สะดวก () ลำบาก เนื่องจาก............................................................................................
อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง.......................................................สามารถเดินทางได้ () สะดวก () ลำบาก
เนื่องจาก ........................................................................................................................................................................................................

๓. การพักอาศัย () อยู่เพียงลำพัง เนื่องจาก................................................................มาประมาณ...........................
() พัก อาศัย กับ .................. รวม.........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน........คน มีรายได้รวม........ บาท/เดือน ผู้ที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก.................................................................................................................................................................
๔ .รายได้- รายจ่า ย มีรายได้รวม.............. บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้...........................................................
นำไปใข้จ่ายเป็นค่า............................................................................. ...................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้....................................................................................... สถานที่ติดต่อเลขที่................
ถนน........................................................ตรอก/ซอย....................................หมู่ท.ี่ ................ตำบล.....................
อำเภอ.........................................................จังหวัด......................................................................รหัสไปรษณีย์..
โทรศัพท์..................................................... .โหรสาร....................................................................เกี่ยวข้องเป็น....
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคำที่ไห้ข้างด้นเป็นความจริงทุกประการ
ผ้ไห้ถ้อยคำ

(3 )G

l

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับ เงิน สงเคราะห์
'

เขียนที่
วันที่...........เดือน,

เรียน

.พ.ศ.

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

ตามที่ม ีก ารอนุม ัต ิใ ห้ข ้าพเจ้า........................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ เงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังขีพ.......................................................ลำดับที่. .................. นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
() เป็นเงินสด
() โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................................สาขา.........................................................
เลขที่บัญชี...............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ),

(.

’ร)๕

หนังสือ มอบอำนาจ
เขียนที.่ .............................................
วันที.่ ..........เดือน.........................พ.ศ.
เรียน

นายกองค์การบริห ารส่วนตำบล........................................

ข้า พเจ้า ................................................... ขอมอบอำนาจให้........................................................................
เลขประจำตัวประซาซน...........................................อยู่บ ้านเลขที.่ .............ถนน..........................ตรอก/ซอย.......................
หมู'ที่..........ตำบล..................................อ ำเภ อ ............................ จัง หวัด .................... รหัสไปรษณีย์.............................. .
โทรศัพ ท์.......................................โทรสาร........................... เกี่ยวพันเป็น..................................... เป็น ผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งตังต่อไปนี้ และให้ถ ือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็น ผู้กระทำเองทุก ประการ
() แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์นินสงเคราะห์เพื่อการยังขีพผู้ป่วยเอดส์
() แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้จ ่ายให้แก่...................................................................................................................................
() เป็นเงินสด
() โอนเข้าบ้ญ ขีเงิน ฝากธนาคาร..............................................................สาขา.........................................
เลขที่บ้ญซื่.................................................................................................................................................
() แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังขีพต่อไป
ลงซื่อ...............................................................ผู้มอบอำนาจ
(.......................................................................................)

ลงซื่อ...............................................................ผู้รับมอบอำนาจ
(.......................................................................................)

.พยาน

ลงซื่อ

(.
'

.)
.พยาน

ลงซื่อ

(.

.)

