สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี 1

คํานํา
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปน เสมือน
กฎหมายกลางที่กํา หนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจ ารณาอนุญาต การจั ดใหมีชองทางในการรับคําขอ
ณ จุดเดียวและใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอนุญาติกับประชาชน
สิ่งที่ประชาชนจะไดรับการ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ (1) เมื่อไปติดตอขอรับบริการตามหนวยราชการตางๆ จะ
พบ กับ “คูม ือสําหรับประชาชน” ที่ทําใหประชาชนผูรับบริการทราบวิธีการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ
พิจารณาเอกสารหลักฐานที่ตองใชยื่นพรอมคําขอ และคาธรรมเนียมตางๆ ที่ติดประกาศไวใหเห็น (2) การ
พิจารณาคําขอของสวนราชการตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่ไดประกาศไวในคูมือสําหรับประชาชน และตอง
แจงใหประชาชน ผูรับบริการทราบภายใน 7 วัน หากไมสามารถพิจารณาเสร็จภายในกําหนด และ (3) สามารถรับ
คําขออนุญาต หลายๆ งานบริการภายใตกระทรวงเดียวกันได
สิ่งเหลานี้ก็เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนในขั้นตอน
และระยะเวลาในการขอรับบริการสามารถวางแผนการดําเนินการไดอยางชัดเจน รวมทั้งเกิดความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ ดวยการลดดุลพินิจของเจาหนาที่ การเปดเผยขั้นตอนและระยะเวลาใหประชาชนทราบ อันนําไปสู
เปาหมายที่เปนหัวใจสําคัญ ของ พ.ร.บ. นี้คือ “การอํานวยความสะดวกแกประชาชน”
สํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี จึ ง จั ด ทํ า “คู มื อ การให บ ริ ก าร
ประชาชน” เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนผูรับบริการไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จัดบริการสวัสดิการสังคมใหแก ทุกกลุมเป าหมาย
รวม 14 งานบริการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงของชีวิต สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ยได แบ งสว นราชการเปน 6 หนว ยงาน ไดแก
สํานักงาน ปลัดกระทรวง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการผูสูงอายุ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับ ที่ 14) พ.ศ. 2558) เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลง ภารกิจที่เพิ่มขึ้น เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ และการใหบริการประชาชนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น กระทรวงฯ จึงไดดําเนินการสรางระบบสวัสดิการใหประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคง
ในชีวติ พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพและมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีงานบริการประชาชน 14 บริการ
(ตาม พระราชบัญ ญัติการอํา นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 )
ซึ่งสามารถติดตอ ขอรับบริการไดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ไดจัดทํากระบวนการบริการประชาชน
โดยเพิ่มเติมกระบวนการ จากเดิม 14 กระบวนการ เปน 21 กระบวน โดยนํากระบวนการที่ประชาชนมาขอใช
บริการในสํานักงาน ดังนี้
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สารบัญ
เรื่อง
1. การรับรององคกรที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
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2. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ : กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผูเลี้ยงดูในครอบครัว
3. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ : กรณีขออุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห
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4. กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา ศาลมีคําสั่งใหความยินยอมแทนบิดามารดา
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5. การใหคําปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม

11

6. การขอรับอนุญาตใหตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

12

7. การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
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8. การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
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สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟนฟู)
9. การออกบัตรประจําตัวคนพิการ : กรณีการขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
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หรือมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญของบัตรประจําตัวคนพิการ
11.การออกบัตรประจําตัวคนพิการ : กรณีการยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
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12.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
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13.การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
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17.การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผูดูแลคนพิการ
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18.การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผูสูงอายุ
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19.การปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมปลอดภัย
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20.งานสงเคราะหผปู ระสบปญหาทางสังคม (กลุมเปราะบาง)
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ภาคผนวก
แผนภาพกระบวนการ
1. กระบวนงานรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมชาวไทย กรณีขอรับเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ก-47

2. กระบวนงานรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมชาวไทย กรณีบิดามารดา/ศาลคําสั่งใหความยินยอม

ก-48

3. กระบวนการโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ป 2562 – ปจจุบัน)
4. กระบวนการชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย

ก-49
ก-50

5. กระบวนการขอออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ

ก-51

6. กระบวนงานขอเงินกูผูสงู อายุ

ก-52

7. การรับรองอาสาสมัครชาวตางชาติ

ก-53

8. การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน

ก-54

9. การขอรับเงินสงเคราะหคาจัดการศพ

ก-55

10.การกูยืมเงินกองทุนคนพิการฯ

ก-56

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี 4

1. การรับรององคกรที่ปฏิบัตงิ านดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
1. ดําเนินกิจการและมีผลงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวา 1 ป
2. มีที่ทําการตั้งอยูในทองที่ที่ยื่นคําขอไมนอยกวา 1 ป
3. มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงาน หรือมีที่ปรึกษาดานการปองกันและปราบปรามหรือแกไขปญหาการคา
มนุษย
4. มีแผนงานโครงการและกิจกรรมดานการปองกันละปราบปรามหรือแกไขปญหาการคามนุษยอยางชัดเจน
5. ผูบริหารองคกรเอกชนไมเปนผูที่ความประพฤติเสื่อมเสียไมเปนบุคคลลมลายและไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําดวยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 15 วัน)
1. ตรวจสอบเอกสาร

1

วัน

2. การพิจารณา

5

วัน

10

วัน

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ
2.2 เสนอความเห็นตอปลัด พม./ผูวาราชการจังหวัด
3. การพิจารณา
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

1 ฉบับ

2. สําเนาตราสารจดทะเบียน มูลนิธิ สมาคม

1 ฉบับ

3. สําเนาระเบียบขอบังคับขององคกรเอกชน
4. สําเนารายนามคณะกรรมการหรือคณะผูบริหารองคกร

1 ฉบับ
1 ฉบับ

5. สําเนาแผนงานโครงการขององคกรเอกชนที่จะดําเนินการ

1 ฉบับ

6. สําเนาผลการดําเนินงานขององคกรในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

1 ฉบับ

คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
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2. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ : กรณีขออุปการะ เด็กถูกทอดทิ้งที่มีผูเลี้ยงดูในครอบครัว
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
1. อายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ และมีอายุแกกวาเด็ก ไมนอยกวา 15 ป
2. มีที่อาศัยเปนหลักแหลง และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
3. มีความประพฤติเหมาะสม มีเจตนาดี ไมเคยตองโทษจําคุก และไมมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงหรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจารีตประเพณี
4. มีสุขภาพดี
5. มีเวลา
6. สมาชิกในครอบครัวเห็นชอบ
7. มีรายไดแนนอน
8. มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็ก
หมายเหตุ : ผูขออุปการะเด็กทั้งในกรณีรับคาเลี้ยงดู (ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ) แตไมรับคาเลี้ยงดู
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 5 วัน)
1. ตรวจสอบเอกสาร

1

วัน

2. การพิจารณา

2

วัน

1

วัน

2.1 พิจารณาตามหลักเกณฑ
2.2 เยีย่ มบาน
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการ
ของรัฐ (ฉบับจริงและสําเนา)
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)
3. ทะเบียนสมรส
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงและสําเนา)
5. สูติบัตร (ฉบับจริงและสําเนา)
6. รูปถาย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ของผูอุปการะและเด็ก
7. แผนที่บาน

1

ฉบับ

1
1
2
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ
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3.

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ : กรณีขออุปการะเด็กที่อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. อายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ และมีอายุแกกวาเด็ก ไมนอยกวา 15 ป
2. มีที่อาศัยเปนหลักแหลง และอยูในสภาพแวดลอมที่ดี
3. มีความประพฤติเหมาะสม มีเจตนาดี ไมเคยตองโทษจําคุก และไมมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงหรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจารีตประเพณี
4. มีสุขภาพดี
5. มีเวลา
6. สมาชิกในครอบครัวเห็นชอบ
7. มีรายไดแนนอน
8. มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงดูเด็ก
หมายเหตุ : ผูขออุปการะเด็กทั้งในกรณีรับคาเลี้ยงดู (ประสบปญหาทางเศรษฐกิจ) แตไมรับคาเลี้ยงดู
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 13 วัน)
1. ตรวจสอบเอกสาร
2. การพิจารณา

1

วัน

5

วัน

1

วัน

2.1 พิจารณาตามหลักเกณฑและการเยี่ยมบาน
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการ
ของรัฐ (ฉบับจริงและสําเนา)
2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)
3. ทะเบียนสมรส (ฉบับจริงและสําเนา)
4. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงและสําเนา)
5. สูติบัตร (ฉบับจริงและสําเนา)
6. รูปถาย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ของผูอุปการะและเด็ก
7. แผนที่บาน

1

ฉบับ

1
1
2
2

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ
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4.

กรณีรับเด็กที่มีบิดามารดา/ศาลมีคําสั่งใหความยินยอมแทนบิดามารดา
(ทั้งกรณีทดลองเลี้ยงดูและไมตองทดลองเลี้ยงดู ) กรณีในประเทศ

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. คุณสมบัติเบื้องตนผูที่รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
1.1 ตองมีอายุไมต่ํากวา 25 ป (นับตั้งแตวันเกิดถึงวันที่ยื่นคํารอง)
1.2 ตองมีอายุแกกวาเด็กที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอย 15 ป
1.3 ตองเปนผูที่ไมตองหามเปนผูปกครองเด็กตาม มาตรา 1587 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดแก


ผูซึ่งศาลสั่งวาเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ



ผูซ ึ่งเปนบุคคลลมละลาย



ผูซึ่งไมเหมาะสมที่จะปกครองผูเยาวผูบุพการีหรือพี่นองรวมมารดาหรือรวมบิดาหรือมารดากับผูเยาว



ผูซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายไดทําหนังสือระบุชื่อหามไวมิใหเปนผูปกครอง

1.4 กรณีมีคสู มรสตองจดทะเบียนสมรสไมนอย 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคําขอ
2. คุณสมบัติทางสังคม (พิจารณาความเหมาะสมที่จะเปนบิดามารดาบุญธรรมของเด็ก)
2.1 ไมควรมีอายุหางจากเด็กมากเกินไปซึ่งเด็กและผูขอรับเด็กตองมีอายุไมหางกันเกินกวา 40-45 ป
2.2 เปนผูมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและมั่นคง
2.3 ฐานะและการครองชีพตองมั่นคง
2.4 มีที่อยูเปนหลักแหลง ถูกสุขลักษณะ และอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีสมควร
2.5 พิจารณาครอบครัวที่สมบูรณ มีชีวติ ที่มั่นคงราบรื่นและไมมีบุตรของตนเองเปนอันดับแรก (ควรมีหลักฐานการ
วินิจฉัยของแพทยมาประกอบการพิจารณา)
2.6 มีเหตุผลที่เหมะสมและมีความคิดเห็นที่ดีตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
2.7 มีเวลาที่จะใหเด็กสามารถเลี้ยงดูที่ใกลชิดและครอบครัวจะไดมีความสัมพันธที่ดี
2.8 ตองรูวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็กและพรอมที่จะแกไขปญหา
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ขั้นตอน ระยะเวลา ( 13 วัน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณาโดยหนวยงาน
การพิจารณา : เยี่ยมบาน
การพิจารณา : อนุมัติคุณสมบัติ
การลงนาม : อนุมัติทดลองเลี้ยงดู
การติดตามผลการเลี้ยงดู
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ : อนุมัติจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรม

1
7
90
90
70
225
65

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

1. บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

3. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือพนักงานองคการของรัฐ (ฉบับจริงและสําเนา) 1

ฉบับ

4. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

5. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

6. ทะเบียนสมรส (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

7. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

8. สูติบัตร (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

9. หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

10. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

11. แผนที่บาน (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

12. หนังสือยินยอมของบุตรผูขอรับเด็กพรอมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน

1 ฉบับ

เอกสาร หลักฐานประกอบ

กรณีมีบุตร (ฉบับจริงและสําเนา)
13. พยานเพื่อสอบสถานภาพการสมรสของมารดาเด็ก พรอมบัตรประจําตัวประชาชน 2 คน
และทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)
14. หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

15. คําสั่งศาลและหนังสือรับรองคําสั่งศาลถึงที่สุด (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

16. ทะเบียนรับรองบุตร (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

17. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม : กรณีมีบุตรบุญธรรม (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ
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18. หลักทรัพย : กรณีผูขอรับเด็กไมมีรายไดประจํา (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

19. หนังสือความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาผูนําทองถิ่นเพื่อนรวมงานเพื่อนบาน

1 ฉบับ

(ฉบับจริงและสําเนา)
20. ใบมรณะบัตร (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

21. บันทึกขอตกลงการหยา (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

22. หนังสือยินยอมของคูสมรส (ฉบับจริงและสําเนา)

1 ฉบับ

23. รูปถาย 2 นิ้ว
2 รูป
24. ใบรับรองแพทยผูขอรับเด็กฉบับที่รับรองวามีรางกายและจิตใจสมบูรณ
1 ฉบับ
และผลการทดสอบสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา (ฉบับจริงและสําเนา)
25. ผลการตรวจประวัติอาชญากรรม (ฉบับจริงและสําเนา)
1 ฉบับ
26. คําสั่งศาลและหนังสือรับรองคําสั่งศาลถึงที่สุด (ฉบับจริงและสําเนา)
1 ฉบับ
27. พยานเพื่อสอบสถานภาพการสมรสของมารดาเด็ก พรอมบัตรประชาชน
1 ฉบับ
และทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
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5. ใหคาํ ปรึกษาเยียวยากอนเลิกรับบุตรบุญธรรม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
เมื่อแจงความประสงคจะเลิกรับบุตรบุญธรรมและเขาสูกระบวนการเยียวยาตามกฎหมายโดยใหคําปรึกษาเยียวยา
แลวเสร็จภายใน 60 วัน วันนับตั้งแตวันแจงความประสงค และอาจขยายระยะเวลาไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกิน 15 วัน
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 120 วัน)
1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การพิจารณา
2.1 วางแผนแกไขปญหา หาวิธีการแนวทางรวมกัน
2.2 ลงลายมือในหนังสือยืนยันและเขาสูกระบวนการเยียวยา
3. การพิจารณา
3.1 เขา สูกระบวนการเยียวยา เจาหนาที่สืบเสาะขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพปญหาและขอเท็จจริง สภาพจิตใจ สภาพสังคม
4. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

1

วัน

15

วัน

90

วัน

14

วัน

1. บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

2. ทะเบียนบาน (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

3. บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคกรภาครัฐ (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

4. ทะเบียนรับรองบัตรบุญธรรม (ฉบับจริงและสําเนา)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

เอกสาร หลักฐานประกอบ

5. คําสั่งศาลและหนังสือรับรองคําสั่งศาลถึงที่สุด (ฉบับจริงและสําเนา)
หมายเหตุ : เอกสารฉบับสําหรับกรณีมีการรองศาล
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6. การขอรับอนุญาตใหต้งั สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. เตรียมหลักฐานของผูแทนนิติบุคคล ผูดําเนินกิจการแทน ผูเลี้ยงดูเด็กและผูประกอบอาหาร
2. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและอาคารสถานที่ที่ขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
3. หากตรวจสอบวามีขอใดไมถูกตองหรือไมครบถวน เจาหนาที่แจงผูรับคําขอดําเนินการแกไข
4. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กใหมอายุ 1 ป นับแตวันออกใบอนุญาต
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 111 วัน)
1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การพิจารณา
2.1 การออกตรวจสอบขอเท็จจริง
2.2 ผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

1

วัน

30
60
20

วัน
วัน
วัน

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

1

ฉบับ

2. สําเนาทะเบียนบาน

1

ฉบับ

3. สําเนาหนังสือเดินทาง

1

ฉบับ

4. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

1

ฉบับ

5. สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

1

ฉบับ

6. สําเนาทะเบียนสมรส

1

ฉบับ

7. สําเนาใบอนุญาตการทํางานในประเทศ

1

ฉบับ

8. สําเนาวุฒิการศึกษาของผูรับใบอนุญาตเปนผูดําเนินกิจการและผู

1

ฉบับ

9. สําเนาวุฒิการศึกษาผูเลี้ยงเด็ก (พี่เลี้ยง)

1

ฉบับ

10. สําเนาวุฒิการศึกษาผูประกอบการอาหาร

1

ฉบับ

11. ใบรับรองแพทยพรอมผล x-ray ปอด ฉบับจริง

1

ฉบับ

เอกสาร หลักฐานประกอบ

ดําเนินกิจการแทน

12. รูปถายครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 2 เดือน 3

รูป
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14. สําเนาหนังสือการจัดตั้งองคกร

1

ฉบับ

15. หลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคลและผูดําเนินการแทนฉบับจริง 1

ฉบับ

16. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่

1

ฉบับ

17. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานรับเลี้ยงเด็ก

1

ฉบับ

18. แบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานรับเลี้ยงเด็กพรอมระบุรายละเอียด

1

ฉบับ

19. ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก

1

ฉบับ

20. ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง ทั้งภายนอกและภายใน

1

ฉบับ

และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่สถานที่หรืออาคาร
เปนของผูอื่นผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับยินยอมจากเจา
ของสถานที่หรืออาคาร

เกี่ยวกับการใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้สําหรับกรณีมีการรองศาล
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอจัดตั้ง
2. คาใบอนุญาตใหจัดตั้ง

100 .- บาท
200.- บาท
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7. การขอรับใบอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. เตรียมใบรับรองแพทยพรอมผล x-ray ปอด (ของผูดําเนินกิจการผูปกครองสวัสดิภาพ)

1

ฉบับ

1

ฉบับ

นักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัดพยาบาลและพี่เลี้ยง)
2. กรณีสถานที่ขอรับใบอนุญาตอยูในเขตกรุงเทพ ฯ หรือเขตติดตอตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไป
ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง พม. สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นคําขอตอผูวาราชการจังหวัด
3. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานตาม ขอ 1. และอาคารสถานที่ที่ขอจัดตั้งสถานฯ ใหเปนไปตาม
ที่กฎหมายกําหนด
4. หากตรวจสอบพบวามีขอใดไมถูกตองหรือครบถวน เจาหนาที่แจงผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการแกไข
5. ใบอนุญาตจัดตัง้ สถาน ฯ ใหมีอายุ 1 ป นับตั้งแตวนั ออกใบอนุญาต
ขั้นตอน ระยะเวลา ( 111 วัน)
1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การพิจารณา
2.1 การออกตรวจสอบขอเท็จจริง
2.2 ผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาหนังสือเดินทาง
4. สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
5. สําเนาหนังสือรังรองนิติบุคคล
6. สําเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
7. สําเนาใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
8. สําเนาวุฒกิ ารศึกษาของผูขอรับใบอนุญาต (บุคคลธรรมดา)
 อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
 วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ

1

วัน

30
60
20

วัน
วัน
วัน

1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

1
1

ฉบับ
ฉบับ
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9. สําเนาวุฒกิ ารศึกษาของผูปกครองสวัสดิภาพ
1
ฉบับ
 อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณและไมเกิน 65 ปบริบูรณ
 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางดานสังคมสงเคราะห จิตวิทยากฎหมายแพทยหรือการศึกษา
 เคยปฏิบั ติง านเกี่ยวกับ เด็กมาแลวไม นอ ยกวา 3 ป กรณีที่ สําเร็จ การศึก ษาในสาขาอื่นต องเคยปฏิบัติ งาน
เกี่ยวกับเด็กมาแลวไมนอยกวา 5 ป
 กรณีสําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตองเคยปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาฟนฟูมาแลวไมนอยกวา 5 ป
10. สําเนาวุฒิการศึกษาของนักสังคมสงเคราะห
1
ฉบับ
11. สําเนาวุฒิการศึกษาของนักจิตวิทยา
1
ฉบับ
12. สําเนาวุฒิการศึกษาของนักกายภาพบําบัด
1
ฉบับ
13. สําเนาวุฒิการศึกษาของพยาบาล
1
ฉบับ
14. สําเนาวุฒิการศึกษาของพี่เลี้ยง 1 ฉบับ
15. ใบรับรองแพทยพรอมผล x-ray ปอดฉบับจริง
1
ฉบับ
16. รูปถายครึ่งตัวหนาตรงไมสวมหมวกขนาด 2 นิ้ว
3
รูป
(ผูขอรับใบอนุญาตนักสังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยา พยาบาลพี่เลี้ยงเด็ก)
17. สําเนาหนังสือการจัดตั้งองคกร (นิติบุคคล)
1
ฉบับ
18. สําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหเปนผูแทนนิติบุคคลผูปกครอง
1
ฉบับ
19. สําเนาเอกสารตาง ๆ ของนิติบุคคล ตามขอ 8-15
20. สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในสถานที่
1
ฉบับ
และอาคารที่จะขออนุญาตจัดตั้งสถานฯ ในกรณีที่สถานที่หรืออาคาร
เปนของผูอื่น ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอมจากเจาของสถานที่หรืออาคาร
21. แผนผังแสดงที่ตั้งของสถาน
1
ฉบับ
22. สําเนาแบบแปลนแผนผังอาคารภายในสถานฯ พรอมระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับ
1
ฉบับ
การใชสอยอาคารและหองตาง ๆ ทุกหอง
23. ระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินงานของสถานฯ 1 ฉบับ
24. ภาพถายการใชสอยอาคารและหองตางๆ ทุกหองทั้งภายนอกและภายใน พรอมภาพถายปายชื่อ 1
ฉบับ
คาธรรมเนียม
1. คาคําขอจัดตั้ง
2. คาใบอนุญาตใหจัดตั้ง

100 .- บาท
200.- บาท
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8. การตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. ใบอนุญาตใหตั้งสถานรับรองเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู) ใหมีอายุ 1 ปนับแตวันออกใบอนุญาต
2. การตออายุใบอนุญาตตองมาตอออายุใบอนุญาตกอน 30 วัน นับจากวันที่ใบอนุญาต
ขั้นตอน ระยะเวลา (30 นาที)
1.
2.
3.
4.

การตรวจสอบเอกสาร (รับคํารองตอใบอนุญาต)
การพิจารณา (ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ (ดําเนินการตอใบอนุญาต)
ออกเอกสาร (ใบเสร็จรับเงิน)

5
10
10
5

นาที
นาที
นาที
นาที

1

ฉบับ

เอกสาร หลักฐานประกอบ
- สําเนาใบอนุญาตใหตั้งสถานรับรองรับเด็กเอกชน
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียม

200.- บาท
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9. การออกบัตรประจําตัวคนพิการ : กรณีการขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน
1.1 คนพิการซึ่งมีสัญชาติไทยสามารถยื่นคําขอมีบัตรตอหนวยงานกระทรวง พม. หรือศูนยบริการคนพิการ
ระดับจังหวัดหรือหนวยงานของรัฐตามที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดแลวแตกรณี
1.2 คนพิการที่ยังไมไดแจงเกิดหรือเปนเด็กพิการที่ถูกทอดทิ้งไมปรากฏแนชัดวามีสัญชาติไทยตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎรกอน
2. บุคคลที่สามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
2.1 คนพิการยื่นคําขอมีบัตรไดดวยตนเอง
2.2 การยื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความ
สามารถหรือคนในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไมสามารถไปยื่นคําขอดวยตนเองไดผูปกครอง
ผูพิทักษผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณีย่นื คําขอแทนคนพิการได
2.3 การยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการโดยผูดูแลคนพิการตองเปนผูซึ่งมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันกับคนพิการ
หรือเปนผูดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยูดวยความเปนจริงในกรณีมีทั้งสองประเภทดังกลาวใหคนพิการ
แจงชื่อผูดูแลคนพิการที่ไดอุปการะหรืออาศัยอยูดวยสําคัญ
ขั้นตอน ระยะเวลา (30 นาที)
1. ตรวจสอบเอกสาร

5

นาที

2. การพิจารณา

10

นาที

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

5

นาที

4. บันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรและตรวจสอบขอมูล/พิมพบัตร
10 นาที
หมายเหตุ : กรณีไมอนุมัติออกบัตรไดตามหลักเกณฑที่กําหนดใหผูมีอํานาจออกบัตรมีคําสั่งเปนหนังสือไมอนุมัติออก
บัตรใหแกผูย่ืนคําขอ ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูออกคําสั่งตามที่ไดรับคําขอนั้นภายใน 15 วันและใหผู
ออกคําสั่งพิ จารณาคําอุท ธรณใหแ ล วเสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นใหแ จงผลการพิจารณาอุทธรณพ รอมเหตุผลเป น
หนังสือตอผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน
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อายุบัตรประจําตัวคนพิการ
1. บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุ 8 ป นับแตวันที่ออกบัตร
2. กรณีคนพิการที่อายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปหรือมีสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษใหใชบัตรนั้นไปได
ตลอดชีวติ
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

(ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรของคนพิการ/การยื่นขอแทนคนพิการ/การยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการ)
2. สําเนาทะเบียนบาน
(ใชในกรณียื่นคําขอมีบัตรของคนพิการ/การยื่นขอแทนคนพิการ/การยื่นขอแทนคนพิการ
/การยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการ)
3. สําเนาเอกสารรับรองความพิการ
(รับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชน
ที่อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประกาศกําหนดลักษณะความพิการ 7 ประเภท
ไดแก ความพิการทางการเห็นความพิการทางการไดยินสื่อความหมายความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกายความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปญญาความพิการทางการเรียนรู
และความพิการทางการเรียนรูและความพิการออทิสติก)
4. รูปถายของคนพิการขนาด 1 นิ้ว

2

รูป

1

ชุด

5. ภาพถายสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษ
6. หลักฐานที่แสดงวาไดรับมอบอํานาจจากคนพิการฉบับจริง
7. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการฉบับจริง
(ผูมีอํานาจรับรอง ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาทองถิ่น
กํานัน/ผูใหญบานหรือประธานชุมชน)
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
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10. การออกบัตรประจําตัวคนพิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
 กรณีบัตรหมดอายุ ใหยื่นคําขอมีบัตรใหมภายใน 30 วันกอนบัตรหมดอายุ
 กรณีบัตรชํารุดสูญหายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนพิการใหยื่นคําขอมีบัตรใหมได
 คนพิการซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยสามารถยื่นคําขอมีบัตรไดที่กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด หรือ
หนวยงานรัฐ ตามที่อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดแลวแตกรณี
2. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
 คนพิการยื่นคําขอมีบัตรไดดวยตนเอง
 การยื่นคําขอมีบัตรแทนคนพิการ (แลวแตกรณียื่นคําขอแทนคนพิการ)
 การยื่นขอเปนผูดูแลคนพิการโดยผูดูแลคนพิการตองเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกับคนพิการ
หรือเปนผูดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยูดวยตามความจริงในกรณีมีทั้งสองประเภทดังกลาวให
คนพิการแจงชื่อผูดูแลคนพิการที่ไดรับอุปการะหรืออาศัยอยูดวยเปนสําคัญ
3. ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณีบัตรชํารุด/สูญหาย/มีการมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
ของบัตรประจําตัวคนพิการ
 รับคําขอตรวจสอบแบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการพรอมเอกสารหลักฐานและเสนอออกบัตรใหแก
ผูย่นื คําขอ
 ผูมีอํานาจออกบัตรพิจารณาแบบคําขอมีบัตรพรอมเอกสารหลักฐาน หากเห็นวาผูยื่นคําขอไดดําเนินการ
ถูกตองครบถวนแลวจึงอนุมัติออกบัตรใหผูยื่นคําขอ
 จัดเก็บขอมูลตามแบบคําขอมีบัตรไวในระบบคอมพิวเตอรเพื่อทําบัตร
 กรณีไมอนุมัติออกบัตรเนื่องจากคนพิการไมมีสัญชาติไทยหรือมีสภาพความพิการไมตรงตามคูมือการตรวจ
ประเมินและวินิจฉัยความพิการ
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4. การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
 บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุ 8 ป นับแตที่ออกบัตร (กรณีบัตรหมดอายุ/มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญของ
บัตรประจําตัวคนพิการ)
 บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุถึงวันหมดอายุที่ระบุไวตามบัตรเดิม (กรณีบัตรชํารุด/บัตรสูญหาย)
 กรณีคนพิการมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไปหรือมีสภาพความพิการเปนที่เห็นไดโดยประจักษใหใชบัตรนั้น
ไปไดตลอดชีวติ
ขั้นตอน ระยะเวลา (30 นาที)
1. ตรวจสอบเอกสาร

5

นาที

2. การพิจารณา

10

นาที

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

5

นาที

4. บันทึกขอมูลและพิมพบัตร

10

นาที
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11. การออกบัตรประจําตัวคนพิการ : กรณียกเลิกการทําบัตรประจําตัวคนพิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. กรณีผูถือบัตรถึงแกความตายหรือไดรับการฟนฟูจนไมมีสภาพความพิการหรือมีความประสงคจะยกเลิกการมีบัตร
ใหผูถือบัตรผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณีแจงตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตร เพื่อ
จําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร
2. กรณีผูถือบัตรหรือผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณีไมดําเนินการแจงวาผูถือบัตรถึงแก
ความตายหรือไดรับการฟนฟูจนไมมีสภาพคนพิการใหเจาหนาที่ผมู ีอํานาจออกบัตรแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบขอ
เท็จจริง แลวเสนอความเห็นตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตรพิจารณาจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร
3. เจาหนาที่ผมู ีอํานาจออกบัตรมีหนังสือแจงใหผูถือบัตรหรือผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูดูแลคนพิการแลวแต
กรณีทราบภายใน 30 วัน นับแตการจําหนายชื่อออกจากฐานขอมูลทะเบียนบัตร และแจงสิทธิอุทธรณภายใน 30
วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ รวมทั้งมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งภูมิลําเนาของบุคคลนั้นดวย
ขั้นตอน ระยะเวลา (30 นาที)
1. ตรวจสอบเอกสาร

5

นาที

2. การพิจารณา

10

นาที

3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

15

นาที

1

ฉบับ

3. สําเนาทะเบียนบาน (ของคนพิการหรือผูที่มายื่นคําขอยกเลิกแทน)

1

ฉบับ

4. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคนพิการเสียชีวิต)
5. ใบรับรองแพทยหรือเอกสารรับรองความพิการ (กรณีคนพิการไดรับการฟนฟูจนไมมี

1

ฉบับ

เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ของคนพิการหรือผูที่มายื่นคําขอยกเลิกแทน)
2. บัตรประจําตัวคนพิการ ฉบับจริง

สภาพคนพิการ)
6. ใบมอบอํานาจหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวามีสวนเกี่ยวของกับคนพิการ ฉบับจริง
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12. การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ

องคกรคนพิการหรือองคกรอื่น

หนวยงานราชการทองถิ่นหรือหนวยงานภาครัฐเปนผูยื่นคํารอง

องคกรคนพิการหรือองคกรอื่นที่ใหบริการแกคนพิการ

ขอใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกร เปนผูย่นื คํารองขอจัดตั้งตอ

ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) เปน

อธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผูวาราช ผูย่นื คําขอใหผูมีอํานาจทําการแทนองคกรเปนผูยื่นคํา
การจังหวัดแลวแตกรณี ตามแบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคน รองขอจัดตั้งตออธิบดีกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
พิการทั่วไป (แบบ ศบ.1-ท)

ชีวิตคนพิการหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีตาม
แบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
(แบบ ศบ.1-อ)

คุณสมบัติและลักษณะตองหามผูยื่นคําขอ
1. อายุไมต่ํากวา 25 ป และจบการศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. มีความประพฤติไมมีประวัติการกระทําผิดตอคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ
3. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาณหรือความผิด
ลหุโทษ ซึ่งไมเปนความผิดที่คนพิการหรือองคกรดานคนพิการเปนผูเสียหาย
4. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
ขั้นตอน ระยะเวลา (90 นาที)
1. ตรวจสอบเอกสาร

1

วัน

2. การพิจารณา

59

วัน

30

วัน

2.1 ความถูกตองของเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมใหเหมาะสม
2.3 เสนอผลการพิจารณาตอผูมีอํานาจอนุญาต
3. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
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เอกสาร หลักฐานประกอบ

ฉบับจริง

สําเนา

1. รางขอบังคับ / ระเบียบของศูนย

1 ฉบับ

2 ฉบับ

2. รายชื่อผูดําเนินการศูนย

1 ฉบับ

2 ฉบับ

3. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งศูนย

1 ฉบับ

2 ฉบับ

-

2 ฉบับ

อาคารใหใชจัดตั้งเปนศูนย
5. ขอบังคัลหรือตราสารขององคกร

-

2 ฉบับ

6. เอกสารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) ของ พ.ร.บ.สงเสริมและ

-

2 ฉบับ

4. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการใชสถานที่และอาคารที่จะขอจัดตั้ง
เปนศูนยโดยผูยื่นคํารองขอตองแสดงหนังสือยินยอมจากเจาของสถานที่หรือ

พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550
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13.

การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. มูลนิธิหรือสมาคม
 ดําเนินกิจการ มีผลการดําเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอ
ไมนอยกวา 6 เดือน
 มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวา 6 เดือน
 มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
 มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน
 มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม
 มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
2. องคกรภาคเอกชน
 เปนองคกรภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งจะตองดําเนินกิจการและ
มีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวา 1 ป
 มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม หรือมูลนิธิสมาคมรับรอง
ผลการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการ
 มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวา ๖ เดือน
 มีบุคลากรหรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจําหรือ มีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
 มีการกําหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดําเนินการอยางชัดเจน
 มีการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม
 มีการสงเสริมและสนับสนุนในบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอาชีพ สถาบันศาสนา
และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
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ขั้นตอน ระยะเวลา (6๐ วัน)
๑. ยื่นคํารองขอรับรองการตรวจสอบเอกสาร

๑

วัน

๒. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักฐาน

๙

วัน

25

วัน

๒๕

วัน

- เสนอผลการพิจารณาตอผูมีอํานาจอนุญาต
๓. การพิจารณา
๓.๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง
๓.๒ สงผลพิจารณาการนับรองใหแกสํานักงาน ก.ส.ค.
๓.๓ แจงผลการพิจารณาใหมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนทราบ
๔. ลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบาน
3. บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคกรของรัฐ
4. สําเนาขอบังคับหรือระเบียบหรือตราสารและสําเนาใบอนุญาต
จัดตั้งมูลนิธหิ รือสมาคม
๕. สําเนารายชื่อคณะอนุกรรมการของมูลนิธิหรือสมาคม
๖. สําเนางบดุลหรือสําเนารายงานการเงินของมูลนิธิหรือสมาคม
๗. แผนงานโครงการของมูลนิธิสมาคม
๘. ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน
๙. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดสาขาของงานสวัสดิการ
สังคมการกําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดําเนินงาน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุน
๑๐. สําเนาขอบังคับหรือระเบียบขององคกรภาคเอกชน
๑๑. สําเนารายงานการเงินซึ่งประธานกรรมการหรือหัวหนาผูบริหารใหคํารับรอง
๑๒. แผนงานโครงการขององคกรภาคเอกชน
๑๓. ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป

ฉบับจริง
ฉบับจริง
ฉบับจริง
ฉบับจริง
-

สําเนา
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
-

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
-
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14. การรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
1. ดําเนินกิจการและแผนงานดานการจัดสวัสดิการสังคมหรือปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึง
วันที่ยื่นคําขอไมนอยกวา 1 ป
2. มีที่ทําการตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคําขอไมนอยกวา 1 ป
3. มีบริการจัดสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนที่หลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของชุมชน
4. มีการสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการสวัสดิการสังคมอยางสม่ําเสมอ
ขั้นตอน ระยะเวลา (6๐ วัน)
1. ยื่นคํารองขอรับรองการตรวจสอบ

1

วัน

2. ตรวจสอบความถูกตองเอกสารและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองคกร ฯ

20

วัน

3. การพิจารณา

30

วัน

4. การลงนาม / คณะกรรมการ

20

วัน

5. การรับรองและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

19

วัน

1
1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง
3.2 สงผลการพิจารณารับรองใหแก สํานักงาน ก.ส.ค.
3.3 รายงานการประชุมเพื่อออกใบสําคัญการแสดงการรับรอง
3.4 แจงผลการพิจารณาใหองคกรสวัสดิการชุมชนทราบ

เอกสาร หลักฐานประกอบ
1. สําเนาบัตรประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สําเนาขอบังคับหรือระเบียบขององคกรภาคประชาชน
4. สําเนารายชื่อคณะกรรมการองคกรภาคประชาชน
5. สําเนารายงานการเงิน ซึ่งประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบฉันทะใหคํารับรอง (ถามี)
6. แผนงาน/โครงการที่จําดําเนินการตอไป (ฉบับจริง)
7. ผลการดําเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป (ฉบับจริง)
8. เอกสารตามแนบทายคําขอรับรองเปนองคกรสวัสดิการชุมชน (ฉบับจริง)
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15. การขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใหจายเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใหกับเด็กแรกเกิดที่อยูในครอบครัวที่สมาชิกมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท
ตอคน ตอป ในอัตรา 600 บาท ตอเดือน จนมีอายุครบ 6 ป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เด็กที่ไดรับสิทธิในปงบประมาณ 2569 – 2561 (เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน
2561) ยังคงรับสิทธิ์อยางตอเนื่องจนอายุครบ 6 ป โดยไมตองลงทะเบียนใหม
2. เด็กที่เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ทีไ่ มมีคุณสมบัติ ตามระเบียบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการจายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ตองมาลงทะเบียน
และมีสิทธิ์ไดรับเงินตั้งแตวันที่ลงทะเบียน จนอายุครบ 6 ป
คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1. มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสญ
ั ชาติไทย)
2. เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป
3. อาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย
4. ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ผูปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1. มีสัญชาติไทย
2. เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ
3. เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดวย
4. อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป
หมายเหตุ : มารดาที่อยูระหวางการตั้งครรภยังไมตองมายื่นคํารองขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด
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สถานที่รับลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนไดในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผูปกครองอาศัยอยูจริง ดังนี้
 กรุงเทพมหานคร

:

ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต

 เมืองพัทยา

:

ลงทะเบียนที่ศาลาวาการเมืองพัทยา

 สวนภูมิภาค

:

ลงทะเบียนที่องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล

หลักฐาน เอกสารประกอบ
1. แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5. สมุดบัญชีเงินฝาดธนาคารของผูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น)
6. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เฉพาะหนาที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ
(ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชเฉพาะสําเนาหนาที่ 1 พรอมใหเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกขอมูลและรับรองสําเนา)
7. กรณีที่ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผูยื่นคํารองขอลงทะเบียน เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดของทุกคน
ที่มีรายไดประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจางลงนาม)
8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหนง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตน
ของผูรับรองคนที่ 1 และผูรับรองคนที่ 2
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
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16. การขอรับเงินคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
คุณสมบัติผูสงู อายุที่เสียชีวติ ขอรับคาจัดการศพผูสูงอายุ
1. มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. ผูสูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน ใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง
การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ ใหรวมถึงผูสูงอายุที่อยูในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สถานสงเคราะห สถานดูแล สถานคุมครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม มัสยิด โบสถ
หลักฐาน เอกสารประกอบ
1. ใบมรณะบัตรของผูสูงอายุ
2. บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุ
3. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ ที่มีรูปถาย และเลขบัตรประชาชน ประชาชนของ
ผูยื่นคําขอ
กรณีจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ใหแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรือ
อนุญาตใหสราง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ดวย
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูยื่นคําขอ
5. แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ Krungthai Corporate Online
6. แบบคําขอรับเงินสงเคราะห และรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)
*ทั้งนี้ ผูสงู อายุที่อยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สถานสงเคราะห สถานดูแล สถานคุมครอง หรือ สถานใดๆ
ของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูรับรอง
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**ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน ใหผอู ํานวย
การเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายก
เมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผูรับรอง (ศผส.02)
ขั้นตอน ระยะเวลา
1. การยื่นคําขอ
2. ตรวจสอบขอมูล
3. พิจารณา
4. การใหความชวยเหลือ
การชวยเหลือเปนเงิน รายละ 3,000 บาท ผานชองทาง โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามลําดับ ดังนี้
- โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิรับเงิน ผานระบบ Krungthai Corporate Online
- เช็ค
- เงินสด
คาธรรมเนียม
- ไมมีคาธรรมเนียม
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17. การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผูดูแลคนพิการ
การใหบริการกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ โดยวงเงินกูรายละ 60,000 บาท
ทั้งนี้หากประสงคจะขอกูยมื เงินเกิดกวาวงเงินที่กําหนดใหมีพิจาณาเปนรายๆ ไป รายละไมเกิน 120,000 บาท และราย
กลุม ๆ ละไมเกิน 1,000,000 บาท โดยไมตองเสียดอกเบี้ย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี)
กรณีคนพิการเปนผูกูยืม
1. มีบัตรประจําตัวพิการ
2. มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพในทองที่ที่ยื่นคําขอ
3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
4. บรรลุนิติภาวะ เวนแตคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น
5. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานหรือมีถิ่นที่อยูถาวรในทองที่ที่ย่นื คําขอกูไมนอยกวา 90 วัน
6. ไมมีประวัติเสียหายในการกูเงินจากกองทุน เวนแตไดดําเนินการแกไขมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือเปนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น
7. กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองใชชําระหนี้มาแลวไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกูยืมทั้งหมดและเมื่อไดการ
อนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด
8. มีความสามารถชําระคืนเงินกูยืม โดยมีบุคคลค้ําประกันการกูยืม ดังนี้
8.1 บุคคลธรรมดาที่นาเชื่อถือได
8.2 องคกรตามประเภทความพิการหรือองคกรของคนพิการที่เปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค เพื่อการค้ําประกัน
ใหกับสมาชิกเปนผูคํา้ ประกัน
กรณีผูดูแลคนพิการเปนผูกูยืม
1. มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อประกอบอาชีพในทองที่ที่ยื่นคําขอ
2. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
3. บรรลุนิติภาวะ เวนแตคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น
4. มีภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบานหรือมีถิ่นที่อยูถาวรในทองที่ที่ย่นื คําขอกูไมนอยกวา 90 วัน
5. ไมมีประวัติเสียหายในการกูเงินจากกองทุน เวนแตไดดําเนินการแกไขมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือเปนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจะเห็นเปนอยางอื่น
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6. กรณีมีหนี้สินอยูกับกองทุนตองใชชําระหนี้มาแลวไมนอยกวา 60 ของวงเงินกูยืมทั้งหมดและเมื่อไดการ
อนุมัติแลวตองชําระหนี้สินที่มีอยูเดิมทั้งหมด
7. มีความสามารถชําระคืนเงินกูยืม โดยมีบุคคลค้ําประกันการกูยืม ดังนี้
7.1 บุคคลธรรมดาที่นาเชื่อถือได
7.2 องคกรตามประเภทความพิการหรือองคกรของคนพิการที่เปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค เพื่อการค้ําประกัน
ใหกับสมาชิกเปนผูคํา้ ประกัน
8. ไมเปนบุคคลลมละลาย
9. ไดรับการรับรองเปนหนังสือจากผูแทนองคกรดานคนพิการ กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ผูนั้นมีภูมิลําเนา ขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อไดวาเปนผูอุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่
มีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งมิไดมีหนี้สิน จากกองทุน
คุณสมบัติของผูกูยืมรายกลุม
1. เปนกลุมคนพิการหรือผูดูแลคนพิการที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงครวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับ
สนุนกันหรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน ตองมีสมาชิกกลุมไมนอยกวา 2 คน ซึ่งสมาชิก
สามารถเปนผูค้ําประกันใหกันและกันได
2. มีหลักฐานจากสถาบันการเงินเกี่ยวกับการออมเงินของกลุมอยางสม่ําเสมอมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน
3. สมาชิกในกลุมตองผานการฝกอบรมอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่จัดฝก
อบรม และตองเปนอาชีพเดียวกันหรือแบบเดียวกันกับอาชีพที่กูยืมเงินไปลงทุน
4. ไดรับการรับรองเปนหนังสือรับรองจากองคกรดานคนพิการที่เปนนิติบุคคลหรือหนวยงาน ภาครัฐวาเปนกลุมที่มี
การรวมกลุมกันจริง
5. มีแผนงานหรือโครงการของกลุมที่จะดําเนินการตอไปอยางชัดเจน
6. กลุมคนพิการหรือผูดแู ลคนพิการที่รวมตัวกันตองมีคําวา “กลุม” ประกอบชื่อ
7. กลุมคนพิการหรือผูดแู ลคนพิการที่รวมตัวกันตองมีสถานที่ทําการที่แนนอน
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คุณสมบัติของผูค้ําประกัน
1. มีความสามารถในการทํานิติกรรม
2. มีภูมิลําเนาเปนหลักแหลงมั่นคงมีอาชีพ และมีรายไดมั่นคง และมีชื่อในทะเบียนบานในทองที่ที่ยื่นขอกูไมนอยกวา
6 เดือน
3. ตองเปนบุคคลที่ไมมีประวัติการคางชําระหนี้เงินกองทุนติดตอกัน 2 งวด
4. ตองไมเปนสามีหรือภรรยาของผูกูตามกฎหมาย
หลักฐาน เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูยืมเงินรายบุคคล
กรณีคนพิการเปนผูกูยืม
1. สมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
2. บัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
3. ทะเบียนบาน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
4. หนังสือรับรองการอยูอาศัย (ทั้งในกรณีอาศัยอยูในบานเชาหรือไมใชบานเชา แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบานของเจาของบานดังกลาว พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
5. แผนที่แสดงที่อยูอาศัยตามทะเบียนบาน หรือที่อยู ณ ปจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียด
แผนที่ใหถูกตองและชัดเจนลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
6. หนังสือยินยอมคูสมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
สําเนาทะเบียนสมรส พรอมลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (สามารถดาวนโหลดไดท)ี่
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
7. หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิที่ผานการฝกอาชีพ ถามี (พรอมสําเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ
ลายนิ้วมือ)
8. รูปถายเต็มตัวปจจุบันขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
9. ใบประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ (เขียนขอมูลลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
10. แบบคํารองขอกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทการกูยืมของคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการเปนรายบุคคล (สามารถดาวนโหลดไดท)ี่
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
11. กรณียื่นกูครั้งที่ 2 ขึ้นไป ใหแนบสําเนาใบเสร็จในการชําระหนี้ หรือสําเนาสมุดหักลดยอดหนี้ (หนาแรกที่มีเลขที่
สัญญาและหนาสุดทายของการชําระเงินงวดสุดทาย) และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายมือชื่อ
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12. กรณียื่นคําขอกูเพื่อคาสลากฯ ที่มีโควตาสลากฯ ใหแนบสําเนาบัตรหรือสําเนาสําเนาเอกสารยืนยันพรอมลงลายมือ
ชื่อหรือพิมพลายมือชื่อในการรับสลากฯ จากแหลงที่ไดรับ เชน สภาสังคมสงเคราะห หรือกองสลากฯ เปนตน
กรณีผูดูแลคนพิการเปนผูกูยืม
1. บัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
2. ทะเบียนบาน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
3. หนังสือรับรองการอยูอาศัย (ทั้งในกรณีอาศัยอยูในบานเชาหรือไมใชบานเชา แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบานของเจาของบานดังกลาว พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
4. แผนที่แสดงที่อยูอาศัยตามทะเบียนบาน หรือที่อยู ณ ปจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียด
แผนที่ใหถูกตองและชัดเจนลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
5. หนังสือรับรองการเปนผูดแู ลหรือผูอุปการะคนพิการ ในกรณีไมมีชื่อดูแลในบัตรคนพิการ แนบดวยสําเนาบัตร
ประชาชนผูรับรอง พรอมลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (สามารถดาวนโหลดไดท)ี่
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
6. ใบรับรองแพทยของคนพิการ ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุนแรง ระบุวา คนพิการไมสามารถประกอบ
กิจวัตรประจําวันได
7. หนังสือยินยอมคูสมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
สําเนาทะเบียนสมรส พรอมลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (สามารถดาวนโหลดไดที่)
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
8. หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิที่ผานการฝกอาชีพ ถามี (พรอมสําเนาและลงลายมือชื่อหรือพิมพ
ลายนิ้วมือ)
9. รูปถายเต็มตัวปจจุบันขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป
10. ใบประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ (เขียนขอมูลลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
11. แบบคํารองขอกูยืมเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภทการกูยืมของคนพิการหรือผูดูแล
คนพิการเปนรายบุคคล (สามารถดาวนโหลดไดท)ี่
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
12. กรณียื่นกูครั้งที่ 2 ขึ้นไป ใหแนบสําเนาใบเสร็จในการชําระหนี้ หรือสําเนาสมุดหักลดยอดหนี้ (หนาแรกที่มีเลขที่
สัญญาและหนาสุดทายของการชําระเงินงวดสุดทาย) และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายมือชื่อ
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13. กรณียื่นคําขอกูเพื่อคาสลากฯ ที่มีโควตาสลากฯ ใหแนบสําเนาบัตรหรือสําเนาสําเนาเอกสารยืนยันพรอมลงลายมือ
ชื่อหรือพิมพลายมือชื่อในการรับสลากฯ จากแหลงที่ไดรับ เชน สภาสังคมสงเคราะห หรือกองสลากฯ เปนตน
หลักฐาน เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูยืมเงินรายกลุม (ใชเอกสารของตัวแทนกลุม)
1. สมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ และบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพ
ลายนิ้วมือ)
2. ทะเบียนบานพรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (กรณีผูดูแลคนพิการเปนผูขอกูแทนคนพิการ
ใหใชของผูดูแล)
3. แผนที่แสดงที่อยูอาศัยตามทะเบียนบาน หรือที่อยู ณ ปจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียด
แผนที่ใหถูกตองและชัดเจนลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
4. โครงการประกอบอาชีพของกลุม
5. หนังสือรับรองการอยูอาศัย (ทั้งในกรณีอาศัยอยูในบานเชาหรือไมใชบานเชา แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบานของเจาของบานดังกลาว พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
6. หนังสือรับรองขององคกรคนพิการหรือองคกรเพื่อคนพิการ
7. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลหรือผูอุปการะคนพิการ ในกรณีไมมีชื่อดูแลในบัตรคนพิการ แนบดวยสําเนาบัตร
ประชาชนผูรับรอง พรอมลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (สามารถดาวนโหลดไดท)ี่
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
8. ใบรับรองแพทยของคนพิการ ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุนแรง ระบุวา คนพิการไมสามารถประกอบ
กิจวัตรประจําวันได
9. รูปถายเต็มตัวปจจุบันของผูกูขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 1 รูป ในกรณีผูดูแลคนพิการเปนผูขอกูแทนคนพิการ
10. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายลายนิ้วมือ)
หลักฐาน เอกสารผูค้ําประกัน
1. บัตรประจําตัวประชาชน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
2. ทะเบียนบาน (พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
3. แผนที่แสดงที่อยูอาศัยตามทะเบียนบาน หรือที่อยู ณ ปจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียด
แผนที่ใหถูกตองและชัดเจนลงในกระดาษเปลา จํานวน 1 ใบ)
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4. หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงที่ตนสังกัดของผูค้ําประกันฯ ออกให หรือกรณีเปนเจาของ กิจการธุรกิจสวนตัว
ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายได ยอนหลัง 6 เดือน ณ ปจจุบัน และทะเบียนการคา (ถามี)
(พรอมสําเนา และลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ)
5. หนังสือยินยอมคูสมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส แนบดวยสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
สําเนาทะเบียนสมรส พรอมลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ (สามารถดาวนโหลดไดที่)
http://web1.dep.go.th/sites/default/files/images/document/nepfund1_1.pdf)
ขั้นตอน ระยะเวลา
1. รับคํารองขอกูยืมเงินกองทุน ฯ

15

นาที

2. ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ขอกูยืมเงินเพื่อสอบถามขอเท็จจริง ในการกูยืมเงินกองทุนฯ

14

วัน

3. เตรียมเอกสารและจัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการใหกูยืมเงินกองทุนฯ

1

วัน

4. รวบรวมเอกสารและจัดประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1

วัน

5. พิมพสัญญากูยืมเงินกองทุนฯ และสัญญาค้ําประกันคนพิการพรอมตรวจสอบความถูกตอง

7

วัน

6. ทําหนังสือเชิญผูพิการและผูค้ําประกันที่ผา นการอนุมัติมารับเงินกูยืม พรอมการทําสัญญา

2

วัน

1

วัน

รวบรวมขอมูลและเตรียมเอกสารจัดประชุม ฯ

กูยืมเงินและสัญญาค้ําประกัน
7. คนพิการและผูดูแลคนพิการ มาทําสัญญาและรับเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพรอม
ฟงคําชี้แจงรายละเอียดการชําระเงินกู
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18. การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผูสูงอายุ
“กองทุนผูสูงอายุ” กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 กําหนดใหมีการจัดตั้ง
“กองทุนผูสูงอายุ” ขึ้นในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และ ปจจุบันสังกัด
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง
การสงเสริม และการสนับสนุน ผูสูงอายุ ใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม
ขององคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุใหมีความเขมแข็ง ผูสูงอายุ หรือ บุคคลที่มีอายุ 60
ปบริบูรณขึ้นไป สามารถยื่นขอกูเงินปลอดดอกเบี้ย 3 ป เพื่อนําเงินไปทําทุนประกอบชีวิตไดดวย โดยสามารถกูไดทั้ง
เปนรายบุคคล จนถึงกูในนาม “กลุม” และ “โครงการ” รายละเอียดดังนี้
1. การใหการสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ใหการสนับสนุน แบงตามขนาดของโครงการ แบงเปน
1.1 โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท
1.2 โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
1.3 โครงการขนาดใหญ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป
2. การใหบริการกูยืมเงินทุนเพือ่ ประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุ แบงออกเปน 2 ประเภท
2.1 การกูยืมรายบุคคล รายละไมเกิน 30,000 บาท
2.2 การกูยืมรายกลุม กลุมละไมนอยกวา 5 คน กลุมละไมเกิน 100,000 บาท
โดยการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุม ตองชําระเงินคืนเปนรายงวดทุกเดือน
ระยะเวลา 3 ป โดยไมคิดดอกเบี้ย
คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานประกอบการกูยืมเงิน
คุณสมบัติผูกู
1. ผูกูตองมีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3. มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมฯ
4. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
5. มีสภาพรางกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได
6. มีปจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
7. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพของผูกูยืมอยูภายในจังหวัดเดียวกันกับที่ผกู ูยืมไดยื่นคํารองขอกูยืมไว
8. ไมเปนผูคางชําระเงินกองทุนผูสูงอายุ
9. กรณีเปนสามีภรรยากัน สามารถขอกูยืมไดเพียงบุคคลใด บุคคลหนึ่งเทานั้น
10. ไมเปนผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนอื่นใด ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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เอกสารที่ตองใช (อยางละ 1 ฉบับ)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ไมหมดอายุเทานั้น)
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. รูปถายขณะประกอบอาชีพ ขนาด 4*6 นิ้ว
4. ใบรับรองแพทยที่ระบุวา“ผูกูสุขภาพแข็งแรง สามารถประกอบอาชีพได”(เฉพาะกรณีผูกูมีอายุ 80 ปบริบูรณขึ้นไป)
5. ใบประมาณคาใชจาย
6. แผนที่ที่อยูอาศัยของผูกูพอสังเขป
7. เอกสารประกอบอื่นใดเกี่ยวกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุน เชน สําเนาโฉนดที่ดิน สําเนาหนังสือทะเบียนการคา
กรณีมีคูสมรส/อยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส (ถามี)
1. สําเนาทะเบียนสมรส
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคูสมรส (ฉบับที่ไมหมดอายุเทานั้น)
3. สําเนาทะเบียนบานคูสมรส
กรณีไมมีคูสมรส/หยาราง/คูสมรสเสียชีวิต
1. เอกสารรับรองสถานภาพ (ขอคัดจากอําเภอ)
2. สําเนาทะเบียนหยา
3. สําเนาใบมรณะบัตรคูสมรส
คุณสมบัติผูค้ําประกัน
1. ผูค้ําประกันตองมีอายุ 20 ป บริบูรณขึ้นไป แตไมเกิน 59 ป บริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนราษฎรอยูในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
3. เปนผูมีรายไดหรือเงินเดือนประจํา ประกอบอาชีพที่มั่นคงมีรายไดแนนอน และมีรายไดไมต่ํากวา 8,000 บาท
4. ไมอยูระหวางเปนผูกูยืมหรือค้ําประกันเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุหรือกองทุนอื่นใด ในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
5. สามี/ภรรยา ไมสามารถค้ําประกันใหกันได
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เอกสารที่ตองใช (อยางละ 1 ฉบับ)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ไมหมดอายุเทานั้น)
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. หนังสือรับรองเงินเดือนออกไมเกิน 60 วัน หรือสําเนาสลิปเงืนเดือนเดือนลาสุดและยอนหลัง 3 เดือน
4. แผนที่ที่อยูอาศัยของผูค้ําพอสังเขป
กรณีมีคูสมรส/อยูดวยกันโดยไมจดทะเบียนสมรส (ถามี)
1. สําเนาทะเบียนสมรส
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคูสมรส (ฉบับที่ไมหมดอายุเทานั้น)
3. สําเนาใบมรณะบัตรคูสมรส
กรณีไมมีคสู มรส/หยาราง/คูสมรสเสียชีวิต
1. เอกสารรับรองสถานภาพ (ขอคัดจากอําเภอ)
2. สําเนาทะเบียนหยา
3. สําเนาใบมรณะบัตรคูสมรส
ขั้นตอน ระยะเวลา การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
1. เจาหนาที่ รับคํารองและบันทึกขอมูลคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

30

นาที

ผานระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมตรวจสอบความครบถวนของเอกสารประกอบคํารอง
2. เจาหนาที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ พรอมประเมิน
ศักยภาพความสามารถ และความพรอมในการประกอบอาชีพ
3. เจาหนาที่ สรุปและวิเคราะหคํารองขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักเกณฑการพิจารณาของกองทุนผูสูงอายุ
พรอมนําเขาขอเท็จจริงภายหลังจากลงพื้นที่เยี่ยมบานผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสรุปยอดและนําสงภายในวันที่
5 ของเดือนถัดไป เพื่อนําเขาสูขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาของสวนกลาง (ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)
4. ขั้นตอนการพิจารณาเงินกูยืมทุนประกอบอาชีพ โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ตามลําดับ
(ภายใน 3 เดือน)
5. หลักจากไดรับแจงผลการพิจารณาจากกรมผูสูงอายุ เจาหนาที่จะแจงผลการพิจารณาใหผูขอกูที่ผานการอนุมัติฯและ
ที่ไมผานการอนุมัติฯ ทราบและดําเนินการทําสัญญาพรอมจายเงินใหกูยืมฯหรือดําเนินการแกไข (ภายใน 14 วัน)
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19. การปรับสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของผูสูงอายุใหเหมาะสมและปลอดภัย
หลักเกณฑ เงื่อนไข
1. มีฐานะยากจน หรือรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีพ
2. ไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ หรือไดรับแตไมเพียงพอ
3. ที่อยูอาศัยไมมั่นคง ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ หรือทายาท ตองอาศัยอยูจริงไมนอย
กวา 1 ป และไดรับความยินยอมจากเจาของกรรมสิทธิ์ใหปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
หลักฐาน เอกสารประกอบขอความชวยเหลือ
1. สําเนารายงานการประชุมประชาคม พิจารณาชวยเหลือผูสูงอายุ
1
ฉบับ
2. แบบสอบถามความตองการปรับปรุง/ซอมแซมที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ
1
ฉบับ
3. คําขอใหมีการปรับปรุง/ซอมแซมที่อยูของผูสงู อายุ
4. หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในที่ดินเพื่อการปรับปรุง/ซอมแซม
5. แบบประมาณการคาใชจายในการปรับสภาพบาน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ และเจาของที่ดิน
1
ฉบับ
7. สําเนาทะเบียนบานของผูสูงอายุ และเจาของที่ดิน
1
ฉบับ
8. สําเนาเอกสารที่ดิน หนา – หลัง ระบุชื่อเจาของที่ดิน
1
ฉบับ
9. ภาพถายสภาพบาน และบริเวณที่จะปรับปรุง
ระยะเวลา ขั้นตอน
1. การแจงเรื่อง
1 วัน
- ผูสูงอายุที่ประสบปญหาแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือ
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือบริการในพื้นที่ แจงขอรับความชวยเหลือแทนผูสูงอายุ
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกบานผูสูงอายุตามคุณสมบัติและลักษณะที่กําหนด 7 วัน
โดยวิธีการประชาคม หรือประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดสงรายชื่อผูสูงอายุที่ผานการพิจารณาพรอมเอกสารหลักฐาน
15 วัน
ของผูสูงอายุ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
4. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ตรวจสอบคุณสมบัติและ
7 วัน
ความครบถวนของเอกสาร พรอมนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติและแจงผลการอนุมัติ
บานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกใบเสร็จรับเงินใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการปรับปรุงบานผูสูงอายุ
60 วัน
6. เสร็จตามกําหนดในสัญญาและดําเนินการมอบปายปรับปรุงบานผูสูงอายุและรายงานผลภายในระยะเวลา 15 วัน
หลังดําเนินการเสร็จใหสาํ นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ทราบ
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20. งานสงเคราะหผูประสบปญหาทางสังคม (กลุม เปราะบาง)
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหการชวยเหลือแก
ผูประสบปญหาทางสังคม ไดแก เด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ ผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย วาดวยมาตรการทางบริหารสําหรับการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุนิยามวา
“ผูป ระสบปญหาทางสังคม” หมายความวา ผูซ่งึ มีคุณสมบัติที่จะไดรับความชวยเหลืออันเนื่องจากประสบปญหาความ
เดือดรอน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหความชวยเหลือ ที่กําหนดในระเบียบประกาศหรือหลักเกณฑวาดวยการ
นั้นตามตามที่ระบุในบัญชีแนบทายระเบียบนี้
1. ผูมีรายไดนอ ยและผูไรที่พึ่ง พิจารณาชวยเหลือตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะห
ครอบครัวผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดนิยามวา
“ครอบครัวที่ประสบปญหาความเดือดรอน” หมายความวา ครอบครัวผูมีรายไดนอย ที่ประสบความเดือดรอน เพราะ
สาเหตุหัวหนาครอบครัว
1. ตาย
2. ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือตองโทษจําคุก
3. เจ็บปวยรายแรง หรือพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพได
4. ประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีพ
5. ไมสามารถดูแลครอบครัวไดดวยเหตุอื่นใด
“ผูไรที่พึ่ง” หมายความวา บุคคลผูปราศจากทรัพยสิ่งของหรือรายไดสําหรับยังชีพและไมมีผูใหพึ่งพาอาศัยหลักเกณฑ
และวงเงินในการพิจารณาใหการชวยเหลือครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรทพี่ ึ่ง มีดังนี้
1. ชวยเหลือดานการเงิน หรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 2,000 บาท
2. ชวยเหลือดานการเงิน หรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 3,000 บาท กรณีที่ประสบปญหา
ความรุนแรงและเดือดรอนจนไมสามารถชวยเหลือครอบครัวได
3. ยังไมเคยไดรับการชวยเหลือ จากระเบียบดังกลาว จากหนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ในปงบประมาณ 2562
2. เด็กภายในครอบครัวยากจน พิจารณาใหการชวยเหลือตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวย การสงเคราะห
เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดนิยาม วา
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ขอ 3 การสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว หมายถึงการใหความชวยเหลือเด็กและครอบครัวของเด็กที่
ประสบปญหาความเดือดรอนทั่วราชอาณาจักร โดยมุงเสริมสรางความมั่นคงในครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยง
เด็กไวไดเองตามควรแกอัตภาพ ไมตองแยกเด็กออกจากครอบครัวโดยไมจําเปน
แนวทางการปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ขอ 4 เด็กซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ทีพ่ ึ่งไดรับการสงเคราะหตามระเบียบนี้ตองมีอายุไมเกิน 18 ป
หรือที่อยูในระหวางการศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ และอยูในครอบครัวตามขอ 5 โดยเขาหลักเกณฑอยาง
โดยอยางหนึ่ง ตอไปนี้
1. เปนเด็กกําพรา อนาถา ซึ่งมีผูปกครอง
2. เปนเด็กพิการทางรางกาย สมอง และปญญา หรือจิตใจ
3. เปนเด็กที่บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองประสบปญหาภาวะอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ถูกจําคุก กักขัง พิการ และทุพพลภาพ ปวยทางรางกายหรือจิตใจ ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวไดตามอัตภาพได
4. เปนเด็กที่เกิดนอกสมรส
ขอ 5 ครอบครัวที่พึงไดรับการสงเคราะหตามระเบียบนี้ตอ งเปนครอบครัวที่บิดามารดา หรือเฉพาะบิดา
หรือมารดา หรือผูปกครองที่มีเด็กที่มีเด็กอายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ หรือไมเกิน 20 ปบริบูรณ แลวแตกรณี อยูในความ
อุปการะและจะตองเขาหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. เปนครอบครัวยากจนขาดแคลน ไมสามารถใหการเลี้ยงดูและการศึกษาแกเด็กที่อยูในความ
อุปการะตามควรแกอัตภาพได
2. เปนครอบครัวที่ประสบปญหาความเดือดรอน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัวเด็กโดยเฉพาะอันเปนการ
กระทบกระเทือนตอสวัสดิภาพของเด็ก
หลักเกณฑและวงเงินในการพิจารณาใหการชวยเหลือเด็กภายในครอบครัวยากจน มีดังนี้
1. ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 1,000 บาท
2. กรณี มีเด็กที่ประสบปญหาความเดือดรอนในครอบครัว ตั้งแต 2 คนขึ้นไป ชวยเหลือดานเงินหรือสิ่งของ
เปนวงเงินในการชวยเหลือ ไมเกินครั้งละ 3,000 บาท
3.

ผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน พิจารณาใหการชวยเหลือตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง ซึ่งกําหนดนิยามวา ผูที่จะไดรับ
สิทธิ์ตามประกาศนี้ หมายถึง ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน
และมีความจําเปนในเรื่องดังตอไปนี้
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1. ที่พักอาศัย
2. อาหาร
3. เครื่องนุงหม
หลักเกณฑและวงเงินในการพิจารณาใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอน มีดังนี้
1. ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 2,000 บาท
2. ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 3,000 บาท กรณีที่ประสบปญหา
รุนแรงและเดือดรอนจนไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือครอบครัวได
4. คนพิการที่ประสบปญหาความเดือดรอน พิจารณาใหการชวยเหลือตามระเบียบกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ วาดวยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดนิยามวา
“คนพิการที่ไดรับสิทธิ์ตามระเบียบนี”้ หมายถึง คนพิการที่จดทะเบียน ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน เนื่องจาก
อยูตามลําพัง ไมมีผูอุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือ ครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอน เชนหัวหนาครอบ
ครัวเจ็บปวย พิการ ตกงาน ทําใหมีผลกระทบตอการเลี้ยงดูคนพิการ
หลักเกณฑและวงเงินในการพิจารณาใหการชวยเหลือคนพิการที่ประสบปญหาความเดือดรอน มีดังนี้
1. ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 2,000 บาท
2. ชวยเหลือดานการเงินหรือสิ่งของเปนวงเงินในการชวยเหลือ ครั้งละ 3,000 บาท กรณีที่ประสบปญหา
รุนแรงและเดือดรอนจนไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือครอบครัวได
ขั้นตอนการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม
ขั้นตอนที่ 1 การรับเรื่องและตรวจสอบขอเท็จจริง
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดหนวยบริการในพื้นที่เปนสถานที่ย่นื คําขอรับความชวยเหลือผูประสบ
ปญหาทางสังคม ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยกําหนดหนวยงานดังนี้
1. ที่วาการอําเภอทุกแหง
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1-2
5. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีทุกแหง
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีทุกแหง
7. ชมรมผูสูงอายุในจังหวัดเพชรบุรีทุกแหง
8. ศูนยบริการคนพิการทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีทุกแหง
9. ศูนยประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอําเภอทุกแหง
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โดยหนวยงาน 1 – 9 ขางตน มีหนาที่รับคํารองจากผูประสบปญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบตามประเภทสภาพปญหา
และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ คือ
การขอเงินสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พงึ่ เอกสารประกอบ ดวย
- แบบสอบ case ขอมูลหัวหนาครอบครัวผูประสบปญหา (1 ชุด) พรอมรายงานผลการเยี่ยมบานซึ่งเจาหนาที่
ลงนามแลว
- แบบแจงขอมูลการโอนเงิน KTB ฯ (เด็กหรือผูปกครอง)
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (1 ฉบับ)
- สําเนาทะเบียนผูสูงอายุ (1 ฉบับ)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ (1 ฉบับ)
- สําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี) (1 ฉบับ)
- ภาพถายการเยี่ยมบาน (ภาพถายขณะเยี่ยมบาน สภาพบานภายใน-นอก,ภาพครอบครัว)
**** รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของนําสงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี ที่อยู
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนราชวิถี ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.032 426093
โทรสาร 032 410643 ****
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินและพิจารณาการชวยเหลือ
1. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี รับเรื่องและตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริง
และนําเขาที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมประจําจังหวัดเพชรบุรี
2. คณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม ประจําจังหวัดเพชรบุรี ประกอบดวย
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุรี เปนประธาน หัวหนาหนวยงานราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษ ยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ผูทรงคุณวุฒิดานสวัสดิการสังคมเปนกรรมการ และเจาหนาที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการและเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการชวยเหลือ
1. กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ ดานการเงินตามสภาพปญหาความเดือดรอน
และเปนไปตามระเบียบการชวยเหลือผูประสบปญหาแตละ ประเภท โดยจายผานระบบ Krungthai Corporate Online
เพื่อเขาบัญชีของผูประสบปญหาโดยตรงเทานั้นและจะแจงผลการโอนเงินใหผูที่ไดรับการชวยเหลือทราบ เพื่อนําสมุดบัญชี
เงินฝากไปตรวจสอบกับธนาคาร
2. กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาไมอนุมัติใหความชวยเหลือ จะมีการชี้แจงผูประสบปญหา
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21. งานออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
ตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานวาดวยหลักเกณฑ วิธีการในการแจงและการขอมีบัตรประจําตัว ผูแสดง
ความสามารถ พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดไววา “ผูใดประสงค จะมี บัตรประจํา ตั วผูแ สดงความสามารถ ไม วา จะอยูใน
กรุงเทพมหานคร หรือจัง หวัดอื่นอาจยื่นคําขอมีบัต รตอ สํา นั กงานพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ยจั งหวัด หรือ
หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามที่อธิบดีประกาศกําหนดแลวแตกรณี” ซึ่ง ตามประกาศกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เรื่อง กําหนดหนวยงานใหเปนสถานที่ออกบัตรประจําตัว ผูแสดงความสามารถ ไดกําหนดใหสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งกรุงเทพมหานคร เปนสถานที่ออกบัตรประจําตัวผู
แสดงความสามารถ
ผูแสดงความสามารถ คือ ผูที่ทําการแสดงความสามารถไมวาจะเปนการเลนดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เชน การแสดง
กายกรรม การแสดงนาฎศิลป การแสดงศิลปะการแสดงละคร หรือการนําสัตวมาแสดงความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งเงิน
หรือทรัพยสินจากผูชมหรือผูฟง
การแสดงความสามารถมีลักษณะดังนี้
1. การแสดงดนตรี ละคร นาฎศิลปหรือศิลปะอื่นใด กายกรรม มายากล การนําสัตวมาแสดงความสามารถ
2. การรองเพลงไมวาจะมีดนตรีหรือไมมีดนตรีประกอบ
3. การแตงกายหรือตกแตงรางกายอันเปนศิลปะที่แสดงตอผูชม
4. การแสดงอื่นใดที่ทําใหผูชมและผูฟงพึงพอใจ เชน การเตนรํา หรือการเตนประกอบจังหวะ
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอมีบัตร ดังนี้
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให
1.2 รูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป
1.3 หลักฐานที่แสดงวามีความสามารถ เชน หนังสือรับ รอง ประกาศนีย บัตร หรือรางวัลที่ ไดรับจากการแสดง
ความสามารถ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อใชประกอบการพิจารณา (ถามี)
2. การออกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
ผูขอมีบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถกรอกแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
หมายเหตุ : กรณีที่ผูแสดงความสามารถขอบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถเปนหมูคณะเจาหนาที่จะพิจารณา
ความสามารถและออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถใหเปนรายบุคคล
3. คณะกรรมการในการพิจาณาความสามารถ
4. การพิจารณาออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
ใหผูขอบัตรทําการแสดงใหคณะกรรมการและเจาหนาที่ผูออกบัตรพิจารณาจากความไพเราะ ความงดงาม และ
ความสามารถของผูแสดง
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ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ พิจาณาความสามารถ อยางนอย 2 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่ง พิจารณาวาสมควร
ออกบัตรประจําตัวใหแกผูขอมีบัตรหรือไม กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไมเห็นสมควรออกบัตรให ตองแจงเหตุผลใหผู
ขอมีบัตรทราบดวย
เกณฑพิจารณาออกบัตรประจําตัวผูแสดงความสามารถ
ในสวนของการกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการพิจาณาความสามารถ สามารถปรับเปลี่ยนแกไขไดตามดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการพิจารณาที่หนวยงานออกบัตรแตงตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยยึดหลักการพิจาณาผู
แสดงความสามารถที่มีความสามารถในการแสดงที่จะทําใหผูที่ไดชมหรือไดฟงเกิดความพึงพอใจในความสามารถอยาง
แทจริงไมใชเปนการพิจารณาออกบัตรใหเนื่องจากความสงสาร เพราะกรณีผูที่ไมผานการพิจารณา แตเปนบุคคลใน
กลุมเปาหมายเชน ผูยากไร ผูป ระสบปญหาทางสังคม ผูพิการ ตามภารกิจของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย จะดําเนินการใหความชวยเหลือโดยการติดตามเยี่ยมบานเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ ตามความ
เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของหนวยงานอยูแลว
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ภาคผนวก

ก-47
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