
 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวก 

ในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุม่ 

อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุร ี
 

 



 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญัติการอ านวย         

ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
……………………………………………………….. 

ด้วย พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เริ่มมีบังคับใช้วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗     
ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวก ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปรง่ใสในการปฏิบัติราชการ   ลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยข้ันตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุ่มในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ได้จัดท าคู่มือส าหรับ ประชาชนข้ึน 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการและเผยแพร่ให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับค าขอในการติดต่อขอรับบริการ 

 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม จึงประกาศใช้คู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ  การ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ .๒๕๕๘ ให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีคู่มือส าหรับประชาชนท้ายประกาศนี้)  
กรณีมีความประสงค์ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือส าหรับประชาชนดังกล่าว ผู้สนใจสามารถเข้าตรวจดู
รายละเอียด ได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน       
ต าบลหนองกุ่ม ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

        
    (นายธงชัย  อินทร์ประเสริฐ) 

   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

 

 



 

 

ค ำน ำ 

 

       พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘        
ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี)ในการยื่นค าขอ  
ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม
กับ ค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่        
เปิดเผยข้ันตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 

        องค์การบริหารสว่นต าบลหนองกุ่ม อ าเภอบ่อพลอย จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ข้ึน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 

 

                                               องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม 

                             กันยายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      สำรบัญ 

๑. ที่มา                                                                                             ๑                           

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มอืส าหรบัประชาชน                                                              ๒ 

๓. ค าจ ากัดความ                                                                                                        ๒ 

๔. แนวคิดและหลักการ                                ๔                                                                         

 ๔.๑ ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๒ ขอบเขตการด าเนินการ 
 ๔.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๔ เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 
๕. ประโยชน์ที่ไดจ้ากการจัดท าคู่มอืส าหรบัประชาชน        ๕                                                             

๖. กระบวนงานที่ใหบ้ริการขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกุ่ม           

 ๖.๑ การรบัช าระภาษีป้าย                                                                                    
          ๖.๒ การรบัช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน                
          ๖.๓ การรบัช าระภาษีบ ารงุท้องที่                                                                                                                                                                                            
      ๖.๔ การขอหนงัสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร                                  
       พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร   
          ๖.๕  การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร  
       พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร       
          ๖.๖ การขอใบอนญุาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
          ๖.๗ การขอต่อใบอนญุาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                                                                                                   
          ๖.๘ การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่         
 ๖.๙ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบยีน)      
 ๖.๑๐ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลกิประกอบพาณิชยกิจ)      
 ๖.๑๑ การต่อใบอนญุาตประกอบกจิการสถานีบริการน้ ามัน                                                                
         ๖.๑๒ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ                                              

๖.๑๓ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยความพิการ                                                 
๖.๑๔ การขอรบัสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์                                                                       

                      

ภำคผนวก         

  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

 



 

-๑- 

กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี 

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

๑.ท่ีมำ 

       เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ด าเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา เอกสาร 
และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการ
สร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน
เวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ......ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงได้ ใช้อ านาจหน้าที่ ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตามาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ                
แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่               
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรี ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ข้ึน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย 

       ในการนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และ          
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

       มำตรำ ๗ วรรคหน่ึง ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต        
ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอ ข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต
จะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้ 

        มำตรำ ๗ วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนด           
ให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่คัด
ส าเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชนด้วย 

 

 

 

 



 

- ๒ - 

        มำตรำ ๗ วรรคสำม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว 

       มำตรำ ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรบัประชาชนตา มาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 

      ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
      ๒.๒ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
๓. ค ำจ ำกัดควำม 
      “กำรบริกำรประชำชน” หมายถึง การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจนแล้ว
เสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้ผู้ รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ             
การจดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร 
      “ผู้รับบริกำร” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรอืหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบรกิารจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
      “หน่วยงำนของรัฐ” ประกอบด้วย  ส่วนราชการ  จังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่ 

๔. แนวคิดและหลักกำร 
        แนวคิดและหลักการของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้น าหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาเป็น
หลักการส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ            
การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  เปิดเผยข้ันตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือ การค านวณความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         ๔.๑ ความหมายของคู่มือส าหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน        
ในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จ าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
         ๔.๒ ขอบเขตการด าเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนด          
ให้ประชาชนต้องขออนุญาตจดทะเบยีนข้ึนทะเบียนหรือแจง้ก่อนจะด าเนินการใดๆ ต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 
 

 
 
 



 

-๓- 
 
         ๔.๓ วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   ๑) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
   ๒) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
   ๓) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
   ๔) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
           ๔.๔ เป้าหมายของการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
           หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มกีฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชน
ต้องมาย่ืนขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และน าไปใช้ในการให้บริการประชาชน 
 
๕.ประโยชน์ท่ีได้จำกกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
             ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร 
  - ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
  - ได้รับบริการที่มมีาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
  - ได้รับความพึงพอใจเพิ่มข้ึนจากการมารบับริการ                             
  - มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

              ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร 
 - ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทจุริต 
   คอรัปช่ัน 

   - สามารถติดตามและประเมินผลการใหบ้ริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามาปรับปรุงการ 
              ให้บริการ 
   - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 

      ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
  -ยกระดับการพฒันาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
  -เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๑๑- 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 



 

-๑๒- 

 

 



 

-๑๙- 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 



 

-๒๐- 

 

 



 

-๒๑- 



 

 



 

-๒๒- 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

แบบค ำขอรบักำรสงเครำะห ์

ล ำดับที่............../..............           วบนี่............เดัือน...........................พ.ศ. .............. 

เร่ยน  นำยกองค์กำรทริหำรส่วนต ำทล................................. 

 ด้ัวย..................................................เลขประจ ำตบวประชำชน........................................ 

เกดิัวบนี่.........เดัือน............................พ.ศ............ อำยุ............ ป่ มช่ื.ออยู่ในีะเท่ยนท้ำนเลขี่................

ถนน…..........................    ตรอก/ซอย............................. หมู่ี่............... ต ำทล....................   อ ำเภอ.....................    

จบงหวบดั..................   รหบสไปรษณ่ย.์..............  ขอแจ้งควำมประสงค์ขอรบทเงินสงเครำะห์  เพื.อกำรยบงช่พผู้ ป่วยเอดัส ์โดัย

ขอให้รำยละเอ่ยดัเพิ.มเติม ดับงน่้  

                      1. ี่.พบกอำศบย ( )  เป็นของตนเอง และมล่บกษณะ ( ) ช ำรดุัีรดุัโีรม ( ) ช ำรดุัีรดุัโีรมทำงส่วน ( )  

มบ.นคงถำวร    ( )  เป็นของ...............................................เก่.ยวข้องเป็น.................................................... 

  2 . ี่.พบกอำศบยอยู่ห่ำงจำกท้ำนหลบงี่.ใกล้ี่.สดุัเป็นระีำง...........................สำมำรถเดัินีำงได้ั 

( )  สะดัวก   ( )  ล ำทำก  เนื.องจำก .......................................................................... อยู่ห่ำงจำกชุมชน/หมู่ท้ำนเป็น

ระยะีำง...................................สำมำรถเดัินีำงได้ั ( )  สะดัวก   ( )  ล ำทำก  เนื.องจำก.............................................. 

อยู่ห่ำงจำกหน่วยทริกำรของรบฐี่.ใกล้ี่.สดุัเป็นระยะีำง................สำมำรถเดัินีำงได้ั  ( )  สะดัวก   ( )  ล ำทำก  

เนื.องจำก  ................................................................................................... 

  3. กำรพบกอำศบย ( )  อยู่เพ่ยงล ำพบง  เนื.องจำก......................................มำประมำณ.......................... 

( )  พบกอำศบยกบท ...................รวม .........คน เป็นผู้สำมำรถประกอทอำช่พได้ัจ ำนวน.........คน มร่ำยได้ัรวม.........ทำี/

เดัือน   ผู้ี่.ไม่สำมำรถประกอทอำช่พได้ัเนื.องจำก

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

   4. รำยได้ั – รำยจ่ำย  ม่รำยได้ัรวม................ทำี/เดัือน  แหล่งี่.มำของรำยได้ั................................ 

น ำไปใช้จ่ำยเป็นค่ำ........................................................................................................... .. 

ทุคคลี่.สำมำรถติดัต่อได้ั................................................................สถำนี่.ติดัต่อเลขี่........................... 

ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ี่..................ต ำทล.................................. 

อ ำเภอ.............................จบงหวบดั........................................รหบสไปรษณ่ย.์............................................ 

โีรศบพี.์........................โีรสำร.........................................เก่.ยวข้องเป็น...........................................  

 ข้ำพเจ้ำขอรบทรองว่ำถ้อยค ำี่.ให้ข้ำงต้นเป็นควำมจริงีุกประกำร     

         ................................................  ผู้ให้ถ้อยค ำ 

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



 

 

หนงัสือแสดงควำมประสงคใ์นกำรรบัเงินสงเครำะห ์

                                                   เขย่นี่...........................................................    

 

   วบนี่.............เดัือน.......................พ.ศ. ............. 

    

เร่ยน นำยกองค์กำรทริหำรส่วนต ำทล...................................... 

   ตำมี่.ม่กำรอนุมบติให้ข้ำพเจ้ำ............................... ..................................เป็นผู้ ม่สิีธิได้ัรบทกำร

สงเครำะห์เงินสงเครำะห์เพื.อกำรยบงช่พ.......................................................ล ำดับที่....................นบ้น 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรรบทเงินสงเครำะห์  ดับงน่้  

             ( ) เป็นเงินสดั 

                        ( ) โอนเข้ำทบญช่เงินฝำกธนำคำร.............................สำขำ................................. 

              เลขี่.ทบญช่..................................................................... 

 

      จึงเร่ยนมำเพื.อโปรดัีรำทและดั ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดังควำมนบทถือ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนงัสือมอบอ ำนำจ 

 

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

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

    
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

                    ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอ านาจให้...........................................เลขประจ าตัว
ประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย....................หมู่ที.่......... 
ต าบล………………..  อ าเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหสัไปรษณีย…์………… โทรศัพท์........................        
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มอี านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกจิการใดกิจการ
หนึ่งดังต่อไปนี้  และให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระท าเองทุกประการ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 

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

             ( ) เป็นเงินสด 

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

      เลขที่บัญชี.........................................................................................  

   ( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป 

 

ลงช่ือ............................................................ผู้มอบอ านาจ 
                                               (...........................................................) 

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัมอบอ านาจ 

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

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

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

 

 



 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิกำร 

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

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

ค าน าหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 

ชื่อ.................................................. ..........นามสกุล....................................................................  

เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ..... ................... มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียน
บ้านเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต าบล         อ าเภอ       . จังหวัด          รหัส
ไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นค าขอ ----  

ประเภทควำมพิกำร         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา                             

   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู้      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ าซ้อน      ไม่ระบุความพิการ 

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

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศพัท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    เคยได้รับ(ย้ายภูมิล าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือ............................  ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 

 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

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

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี)  

  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มิสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

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

เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอืน่มำย่ืนค ำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องกับคน
พิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ).....................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้ รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................... 
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พร้อมแนบเอกสำรดังนี ้

  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     ส าเนาทะเบียนบ้าน  

  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

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

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

                    ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                            เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

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

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

---- แล้ว 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 

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

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

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

     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................... 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค ำสั่ง 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล............................. 

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

 

 

 

 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................  

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ...........   ถึง เดือนกันยายน .............  ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิกำรย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ที่อื่น(ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึง 30 พฤศจิกำยน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ณ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยใน  เดือนพฤศจิกำยน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

        

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

                           เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ตัดตำมเส้นประให้คนพิกำรท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

                                                                                   ทะเบียนเลขที่......................../......... 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอำย ุ

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

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

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

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ             มีชื่ออยู่ในส าเนา 

ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย........ ....................................ถนน................................ 

ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 

ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ  ---- 

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

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

ข้อมูลทั่วไป :  สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 

 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือวันที่.......................................................... .................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุที่
อยู่เดิม........................................................................................... ............................................................................)  

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสำร ดังนี ้

เฉพำะกรณีผูสู้งอำยุมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำย่ืนค ำขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ
ลงทะเบยีน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัว
ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

---- ที่อยู่
......................................................................................... 

.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 
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  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

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

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

                 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                 เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----   

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 

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

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

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

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

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

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

ค ำสั่ง 

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

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล...................................... 

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

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่.................. ......หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... ............. 

  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม ..............  ถึงเดือนกันยายน ................  ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้
ต่อเน่ือง                                       

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

                         (........................................................)   
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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 ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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