
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
เรื่อง  การยื่นลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กรณีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

……………………………… 

  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ

ของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ กำหนดใหโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseasse (COVID-19) เปน โรคติดตอ อันตรายตาม

พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับนายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต

ทองที่ท่ัวราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๖๓ และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครราชสีมาไดมี

คำสั่งมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 

(Coronavirus Diseasse (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตำบลโคงยาง 

  เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนดานคุณภาพชีวิตในเขตองคการ

บริหารสวนตำบลโคงยาง จึงใหผูที่ไดรับผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseasse (COVID-19) ในครั้งนี้ ยื่นลงทะเบียนขอรับ

ความชวยเหลือ โดยผูที่สามารถยื่นขอลงทะเบียนตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

๑.  ตองเปนครอบครัวของผูมีรายไดนอย ผูไรที่พ่ึง ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ     

มีเด็ก คนพิการ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง หรือผูปวยเรื้อรังอยูในครอบครัว 

๒. ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของตำบลโคงยาง 

๓.  ตองเปนหัวหนาครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

 ๓.๑  ถูกเลิกจาง (เปนพนักงานรายวัน/ลูกจาง) 

 ๓.๒  ถูกนายจางลดวันทำงาน ลดเวลาทำงาน 

 ๓.๓  ธุรกิจสวนตัวถูกปด เชน รานอาหาร /รานอาหารที่อยูในหางฯ 

 ๓.๔  รายไดลดลง ขายของไดนอยลง ลูกคาลดลง ไมสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ 

หลังจากคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดนครราชสีมาประกาศมาตรการตางๆ 

 ๓.๕  ไมมีสถานที่ขายของ 

  ๔.  ตองไมมีสิทธิประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคม 

  ๕.  ตองไมเปนเจาหนาที่ พนักงาน หรือลูกจาง ในหนวยงานภาครัฐที่ไดรับเงินเดือนประจำ 

  ๖.  ตองไมเปนขาราชการและขาราชการบำนาญ 

  ๗.  ตองไมไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนใด 

พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

๑. แบบขอรับความชวยเหลือของประชาชน   จำนวน  ๑  ฉบับ 

๒. สำเนาทะเบียนบาน    จำนวน  ๑  ฉบับ 

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 

/โดยสงเอกสาร... 

 



- ๒ - 

 

โดยสงเอกสารขอรับความชวยเหลอืผานชองทางตางๆ ดังนี ้

๑. ยื่นดวยตนเอง ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ในวัน และเวลาราชการ 
๒. ไอดีไลน  :  0990039971  
๓. เฟสบุค : อบต.โคงยาง อ.สูงเนิน 

สามารถดาวนโหลดแบบคำขอรับความชวยเหลือ ไดที่ www.kongyang.go.th  และขอแบบฟอรมคำขอไดที่
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง กำนันตำบล ผูใหญบาน สมาชิกสภา อบต. และยื่นแบบขอรับ
ความชวยเหลือไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๓  
  อนึ่ง  ผูที่ขอรับการชวยเหลือจะไดรับการพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบวาสมควรเปน    
ผูไดรับความเดือดรอน หรือไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในการดำรงชีพ และพิจารณาหาแนวทางใหความ
ชวยเหลือจากคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนองคการบริหารสวนตำบลโคงยางตอไป 
   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

        (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กรณีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
.............................................. 

วันที.่.........เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๑.  ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)......................................นามสกุล................................................อายุ...........ป 
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่...................หมูที่...............ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
หมายเลขประจำตัวประชาชน   - ---   
สถานภาพ    โสด     สมรสอยูดวยกัน    สมรสแยกกันอยู  หยาราง   ไมไดสมรสแตอยูดวยกัน   หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได........................................................................ 
๒.  รายละเอียดขอมูลดานการประกอบอาชีพ 
   ลูกจาง     รับจางทั่วไป โปรดระบุ.................................. 
   คาขาย / หาบเร / แผงลอย   เจาของกิจการ 
   พนักงานบริการ    อาชีพอิสระ  โปรดระบุ................................ 
   อื่นๆ (ถามี) โปรดระบุ..................................................................... 
  ชื่อสถานประกอบการ....................................................................เลขที่...............หมูที่............ 
ตำบล..........................อำเภอ................................จังหวัด............................เบอรโทรศพัท.................................. 
๓.  รายไดตอเดือน ………………………… บาท 
๔.  สมาชิกในครัวเรือน (ไมรวมผูไดรับผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนาและตองเปนสมาชกิในครอบครัวเทานั้น)  

ที ่ ชือ่  - นามสกุล อาย ุ
ความสัมพันธ
กับผูประสบ

ปญหา 
อาชีพ 

รายไดตอ
วัน/ตอ

เดือน/ตอป 

สภาพรางกาย 
ชวยเหลือ
ตนเอง 

ระดับ
การศกึษา

สูงสุด ปกต ิ พิการ 
ปวย
เรือ้รัง 

ได ไมได 

            

            

            

            

            

รายไดเฉลี่ยของครอบครวั.........................................บาท/เดือน 
๔.  มีความประสงคขอให องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ดำเนินการชวยเหลือ ดังนี้ 
   ๓.๑  ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต ทีไ่ดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Diseasse (COVID-19) ตามหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตำบล    
โคงยาง (ระบุปญหา / ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน) ................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
   ๓.๒  ดานอื่นๆ (ระบุปญหา / ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน) ............................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

/๕.  ขาพเจาจึง... 
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๕.  ขาพเจาจึงขอความชวยเหลือ (ระบุความตองการ / สิ่งท่ีขอความชวยเหลือ) โปรดระบุความตองการความ
ชวยเหลือ 
   สิ่งของเพ่ือการดำรงชีพ เชน ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค 
   คาใชจายในการครองชีพตามความจำเปน 
   อื่นๆ โปรดระบุ.................................................................................. 
๖.  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของมาดวยแลว ไดแก สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบาน จำนวน  ๒  ฉบับ 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ หากขอมูลขางตน
ไมถูกตองตามความเปนจริง ขาพเจาตกลงยินยอมใหหนวยงานที่เก่ียวของดำเนินการระงับการชวยเหลือหรือ
การจายเงิน และดำเนินคดีทางแพงหรือทางอาญาตอไป และยินยอมใหเปดเผยขอมูลขาวสาร เพ่ือประโยชนใน
การดำเนินงานในสวนที่เก่ียวของตอไป 
  ขาพเจาไดอาน รับทราบ และเขาใจในขอมูลและเงื่อนไขขางตนทุกประการ และยอมรับวา
เปนขอมูลที่ถูกตอง และเปนความจริง จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ).............................................ผูยื่นคำขอ 
 (........................................) 
 
(ลงชื่อ)..............................................ผูรับรอง 
 (..........................................) 
 
(ลงชื่อ).............................................เจาหนาที่ผูรับคำรอง 
 (.........................................) 

 
 
*** หมายเหตุ 

ผูรับรอง  ไดแก  กำนันตำบล  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต.  
 
 
 

 


