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บทที่ 1
บทนํา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหสวนราชการปฏิบัติงานโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมุงใหเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในการใหบริการไมมี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สมํ่าเสมอ

บทบาทและอํานาจหนาที่ของเทศบาล
เทศบาล มีอํานาจหนาท่ีตามตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543

ดังนี้
1. อํานาจหนาทีต่ามกฎหมายจดัตัง้เทศบาลกําหนด

มาตรา ๕๐ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบล มีหนาท่ีตองทําใหเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(๒) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(๕) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(๖) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม
(๗) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
(๙) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้

(๑) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๒) ใหมีโรงฆาสัตว
(๓) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๔) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๖) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๘) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๙) เทศพาณิชย
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มาตรา ๕๓ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๐
(๒) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา
(๓) ใหมีโรงฆาสัตว
(๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข
(๕) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา
(๖) ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ
(๗) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน
(๘) ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน

มาตรา ๕๔ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(๑) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
(๒) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๕) ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ใหมีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐) ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
(๑๑) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน
(๑๒) เทศพาณิชย

มาตรา ๕๖ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้
(๑) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา ๕๓
(๒) ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
(๓) กิจการอยางอ่ืนซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน
(๕) จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
(๖) จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและท่ีจอดรถ
(๗) การวาผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(๘) การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว

มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา ๕๔ ไดและการทําการรวมกับบุคคลอ่ืน
มาตรา ๕๗ ทว*ิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือ
(๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจหนาท่ีอยูภายในเขต

ของตน
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(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือสภาตาํบลแหง
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๗ ตรี* เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทจํากัด หรือถือหุนในบริษัทจํากัด
เม่ือ

(๑) บริษัทจํากัดนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว ในกรณีท่ีมี

หลายเทศบาล องคบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาล ถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันให
นับหุนท่ีถือนั้นรวมกัน และ

(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนท่ีเทศบาลถืออยูใน
บริษัทจํากัด ตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไมใช
บังคับในกรณีท่ีบริษัทจํากัดท่ีเทศบาลรวมกอตั้งหรือถือหุนอยูดวย

มาตรา ๕๘ ถามีกิจการใดอันอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตั้งแตสองแหงข้ึนไปท่ีจะรวมกันทํา
เพ่ือใหเกิดประโยชนอยางยิ่ง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการข้ึนเรียกวา สหการ มีสภาพเปนทบวงการเมือง และมี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเก่ียวของอยูดวยการจัดตั้งสหการจะทําไดก็แตโดยตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะไดกําหนดชื่อ อํานาจหนาท่ี และระเบียบการดําเนินงานไว
การยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยกําหนดวิธีการจัดทรัพยสินไวดวย

มาตรา ๕๙ สหการอาจไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินไดภายใตบังคับมาตรา ๖๖ (๕) หรือ
(๖)

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้น

จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ

2. อํานาจหนาทีต่ามกฎหมายเฉพาะอืน่ๆกําหนด
นอกจากอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดไวแลวยังมีกฎหมายเฉพาะ

อ่ืนๆ กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจ หนาท่ีดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ เชน
- พระราชบัญญัติปองกันภยันตราย อันเกิดแกการเลนมหรสพ พ.ศ. 2464
- พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระทําปุย พ.ศ. 2490
- พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
- พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495
- พระราชบัญญัติปองกันโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
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- พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
- พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508
- พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
- พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523
- พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
- พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ. 2528
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 44 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2502
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 68 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2515 (กฎหมายวาดวยการควบคุมการ

จอดเรือในแมน้ําลําคลอง)
- ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายวาดวยทางหลวง)
- ประมวลกฎหมายท่ีดิน (ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาท่ีสาธารณสมบัติของแผนดินประเภทท่ีรก

รางวางเปลา ตามคําสั่ง กระทรวงมหาดไทยท่ี 890/2498
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บทที่ 2
การลงทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสงูอายุ

การเตรียมการดําเนนิการรบัลงทะเบยีน
เพ่ือใหการดําเนินงานในสวนท่ีท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) จัดตั้งศูนยอํานวยการรับลงทะเบียนผูสูงอายุ มีหนาท่ีอํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมขอมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือให
ผูสูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป ไดรับทราบถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิ ข้ันตอน
และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

(3) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป
(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(5) ดําเนินการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมท่ีมาลงทะเบียน ในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
ตรงกับขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีประกาศในปงบประมาณถัดไป

(6) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปใหประชาชนไดทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกป

(7) รายงานยอดจํานวนผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท้ังหมด ตามแบบ ผส.1 จัดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายในเดือนธันวาคมของทุกป)

(8) เริ่มจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหกับผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ตั้งแตเดือนตุลาคมของทุกป
เปนตนไป หรือในเดือนถัดไปหลังจากมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ โดยกรมบัญชีกลางโอนเขาบัญชีธนาคารของผูมี
สิทธิโดยตรง

ขั้นตอนการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหผูสูงอายุท่ีมีความประสงคจะลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ดําเนินการดังนี้
(1) ใหผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาท่ีดวยตนเอง หรือในกรณี

ท่ีมีความจําเปนไมสามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนดวยตนเองได ผูสูงอายุอาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
ใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได

(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถูกตองครบถวนและใหยื่น
คําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผูสูงอายุ พรอมกับสําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ

โดยใหมาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางกําหนด (ตั้งแตเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายนของทุกป และเดือนมกราคม-กันยายนในปถัดไป ในวันเวลาปฏิบัติราชการ)

** ในกรณีท่ีมีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความละเอียด
รอบคอบ เพ่ือมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงผูสูงอายุ **
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบัวสวางตามทะเบียนบาน
(3) เปนผูท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป (ปจจุบันอายุ 59 ปบริบูรณ และตองเกิด

กอน 1 ตุลาคม) สําหรับในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันท่ีเดือนเกิด ใหถือวาบุคคลนั้นเกิดในวันท่ี 1
มกราคม ของปนั้น

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรืองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ี
อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจําหรือ
ผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548

คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบัวสวางตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุ 60 ป บริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอเทศบาลตําบล

บัวสวาง
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุท่ีอยู
ในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือ
ผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการ และผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจท่ีจะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย
(2) ทะเบียนบาน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ และเลขท่ีบัญช)ี สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของรับมอบอํานาจ

(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)
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การแจงความประสงคขอรับเงิน
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
(4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนท่ีผูสูงอายุจะไดรับในปจจุบัน (ป 2564) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแก

ผูสูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได
แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวงๆ หรือเปนข้ัน ข้ึนไปเรื่อยๆ โดย

เริ่มตั้งแตอายุ 60 ป
โดยคํานวณตามปงบประมาณ มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป

ตารางคาํนวณเงนิเบีย้ยงัชีพรายเดือนสาํหรบัผูสูงอายุ
(แบบขัน้บนัได)

ขั้น อายุ
(ป)

จาํนวนเงนิ
(บาท)

ข้ันท่ี 1 60 - 69 600
ข้ันท่ี 2 70 - 79 700
ข้ันท่ี 3 80 - 89 800
ข้ันท่ี 4 90 ปข้ึนไป 1,000

วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ
การนับอายุวาจะอยูในข้ันท่ีเทาไหร  ใหนับ  ณ  วันท่ี 30 กันยายน  เทานั้น  เชน
1. นาง  ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะอายุ 70 ป

หมายความวา  นาง  ก. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท  ในเดือนตุลาคม 2558 (งบประมาณ
2559)

2. นาย  ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2558 นาย  ข. จะอายุ 69 ป
หมายความวา  นาย  ข. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท  เทาเดิม  จนกวาจะถึงรอบปถัดไป

* การคํานวณอายุ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
คํานวณอายุใหโดยอัตโนมัติโดยใชฐานขอมูลจากกรมการปกครอง

การนบัรอบปงบประมาณ  คอื 1 ตลุาคม – 30 กันยายน  เชน
- ปงบประมาณ 2562 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
- ปงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
- ปงบประมาณ 2564 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
รบัเงนิสด

ผูสูงอายุ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ี
เทศบาลตําบลบัวสวางกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาประชาคมหมูบาน หรือท่ีทําการกํานัน/ผูใหญบาน
(สถานท่ีข้ึนอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบลวงหนา

กรณีท่ีไมสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพได ตามท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางออกใหบริการ สามารถ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง ในวันเดียวกัน

รับเงินผานธนาคาร
กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจายเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูมีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจายเงิน

ดังกลาวจะมีรอบการจายทุกวันท่ี 10 ของเดือน หากเดือนใดวันท่ี 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจายในวันทํา
การกอนวันหยุดนั้นๆ

การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
สิทธิของผูท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน
ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได
ประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา
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ตางรางแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาปฏบิตัิงาน
การรบัลงทะเบยีนผูมสีทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูสงูอายุ

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบรกิาร

สวนงาน / หนวยงานที่
รบัผดิชอบ

หมาย
เหตุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ

20 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่น
คําขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

10 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน

หนวยงานภาครฐั
ผูออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร

หมาย
เหตุ

1) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืน ท่ี ออก ให โ ด ย
หนวยงานของรัฐท่ี
มีรูปถาย

- 1 - ฉบับ

2) ทะเบียนบาน - 1 - ฉบับ
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เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร

หมาย
เหตุ

1) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชี พ ผู ป ร ะ ส ง ค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชี พ ผู สู ง อ า ยุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)

- 1 - ฉบับ

2) ห นั ง สื อ ม อ บ
อํ า น า จ (ก ร ณี
มอบ อํ าน าจ ใ ห
ดําเนินการแทน)

- 1 - ฉบับ -

3) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรื อ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โ ด ย ห น ว ย ง า น
ของรัฐท่ีมีรูปถาย
ข อ ง ผู รั บ ม อ บ
อํ า น า จ (ก ร ณี
มอบ อํ าน าจ ใ ห
ดําเนินการแทน)

- 1 - ฉบับ

4) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูรับ
ม อ บ อํ า น า จ
(กรณีผูขอรับเงิน
เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ)

- 1 - ฉบับ
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 30 นาท/ีราย

หมายเหตุ รับลงทะเบยีนตัง้แตเดอืนตลุาคม-พฤศจิกายน ของทกุป และเดือนมกราคม-กันยายน ในปถดัไป
(ในวนัเวลาปฏบิัตริาชการ)

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ)

ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอ
ฯ พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาท่ี

(5 นาท/ีราย)

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม
แลวรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

(5 นาท/ีราย)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสูงอายุตามเอกสารหลักฐาน
แลวพิจารณาใหความเห็น

(15 นาท/ีราย)

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) ลงนาม
(5 นาท/ีราย)

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

(3 นาท/ีราย)

ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุรายเดือนภายในวันท่ี 5 ของทุก
เดือน และประกาศรวมท้ังหมดในวันท่ี 30
ของเดือนกันยายนของทุกป

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอลงทะเบยีน

1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย
2. ทะเบียนบาน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ
และเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผู อ่ืน
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)

*เอกสารท่ีเปนสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 3 นาท/ีราย

หมายเหตุ เทศบาลตําบลบัวสวาง จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรณีรับเงินสดถึง ปงบประมาณ 2554 หลังจากนั้น
ไดดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิจนถึงปจจุบัน

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ กรณีรับเงินสด)

ผูสูงอายุหรือผูรับมอบอํานาจแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ี

เอกสารหลกัฐานสาํหรบัการรบัเงนิสด

1. บัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุหรือ
ผูรับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินท่ีไดรับ และใหผูสูงอายุหรือ
ผูรับแทนลงชื่อรับเงิน

(3 นาท/ีราย)

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ โดยกรมบัญชีกลาง)

บันทึก+ปรับปรุง+ตรวจสอบ+ยืนยันขอมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

(กอนสิน้เดือน)

เรียกดูรายงานในระบบ e-SW
ผลการตรวจสอบจากกรมการปกครอง

(วนัที่ 5-10 ของเดือน)

เรียกดูรายงานในระบบ e-SW
ผลการจายเงิน

(วนัที่ 11 ของเดือน)

เรียกดูรายงานเคล่ือนไหวเงินฝากคลังของ อปท.
ในระบบ GFMIS

(วนัที่ 14 ของเดือน)
(1 วนั)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

กรมบัญชีกลางโอนเงินเบ้ียยังชีพเขา
บัญชีของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ีเพื่อ

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน

** กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจายเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูมีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจายเงินดังกลาว
จะมีรอบการจายทุกวันท่ี 10 ของเดือน หากเดือนใดวันท่ี 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจายในวันทําการกอน
วันหยุดน้ันๆ **
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แบบฟอรมประกอบการลงทะเบียนและรบัเงนิเบีย้ยังชพีผูสงูอายุ
ทะเบยีนเลขที่........................../...............

แบบคําขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ...............

ขอมูลผูสงูอายุ
เขียนท่ี...........................................................................

วันท่ี.............. เดือน............................... พ.ศ. ................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.............................................................. นามสกุล...................................................

เกิดวันที่........ เดือน........................................ พ.ศ. .......... อายุ.........ป  สัญชาติ................ มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่.........
หมูที่....... หมูบาน............................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47130 โทรศัพท
............................. เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุทีย่ื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อ่ืน ๆ ...............................................................
รายไดตอเดือน....................................................บาท   อาชีพ..............................................................................................................................................

ขอมลูทัว่ไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครฐั
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส
 ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ  ยายภูมิลาํเนาเขามาอยูใหม เมื่อ ........................................................................

มีความประสงคขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ............................. โดยวธิดีงัตอไปนี้ (เลือก 1 วธิ)ี
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

พรอมแนบเอกสาร ดงันี้
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  ทะเบยีนบาน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสงูอายุประสงคขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสงูอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมบตัรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

 “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ
บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ”

 “ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และยินยอมใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนกลางภาครัฐ”

(ลงชื่อ) ..................................................... (ลงชื่อ) .....................................................
(.................................................................) (....................................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทําเครื่องหมาย ในชอง หนาขอความท่ีตองการ

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบยีนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน...................................................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน

ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) ...................................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
---- ที่อยู............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... โทรศัพท....................................................................
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ความเหน็เจาหนาทีผู่รบัจดทะเบียน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/

........................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว

 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................
........................................................................................

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

ตําแหนง..................................................
เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิ

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว

มีความเห็นดังนี้

 สมควรรับข้ึนทะเบียน  ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน

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

ตําแหนง............................................................

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

ตําแหนง............................................................

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

ตําแหนง............................................................

คาํสัง่
 รับข้ึนทะเบียน  ไมรับข้ึนทะเบียน  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

วันท่ี...... เดือน............................ พ.ศ. ..........

.....................................................ตัดตามรอยเสนประใหผูสูงอายุท่ียืน่คําขอลงทะเบียนเก็บไว.....................................................
ช่ือ-นามสกุล............................................................................. หมูท่ี.............
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี......................... เดือน.................................................... พ.ศ. .........................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ
ตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน กรมบัญชีกลางจะมีรอบการจายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับ
วันหยุดราชการ จะจายในวันทําการกอนวันหยุดนั้นๆ จะไดรับตั้งแตเดือน............................ พ.ศ. ......... เปนตนไป กรณี
ผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืนจะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
ใหมภายในเดือนกันยายนของปน้ัน ท้ังน้ีผูสูงอายุจะไดเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวางจนสิ้น
ปงบประมาณ และรับท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมในปงบประมาณถัดไป
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หนังสอืมอบอํานาจ

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.....................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร..........................................
เลขท่ี................................. ออกให ณ ............................... เม่ือวันท่ี.............................. อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี....... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ขอมอบอํานาจให...................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................................
เลขท่ี................................... ออกให ณ.............................. เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน.............................. แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................

เปนผูมีอํานาจ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสงูอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ............ แทนขาพเจาจนเสร็จการ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยความพิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ............ แทนขาพเจาจนเสร็จการ

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

*หมายเหตุ ผูรบัมอบอํานาจตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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ใบมอบฉนัทะ

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................. อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี.............
หมูท่ี................... บาน.............................................................. ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเปน 1. กรณรีบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสูงอายุ

 ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. กรณรีบัเงนิเบีย้ความพิการ (เลอืกเพยีง 1 ขอ)
 คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
 ผูดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการชื่อ...................................................... อยูบานเลขท่ี.......... หมูท่ี...........

บาน.................................................................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เปนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี.......
หมูท่ี................... บาน.............................................................. ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ซึ่งมีความเก่ียวของเปน............................................. ของขาพเจา ดําเนินการ ดังนี้

 เปนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............................
 เปนผูรับเงินเบี้ยความพิการแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................................
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนวาขาพเจาได

กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น
เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ.................................................ผูมอบฉันทะ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................ผูรับมอบฉันทะ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

*หมายเหตุ ผูรบัมอบฉันทะตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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บทที่ 3
การลงทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยความพกิาร

การเตรียมการดําเนนิการรบัลงทะเบยีน
เพ่ือใหการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงิน

เบี้ยความพิการเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) จัดตั้งศูนยอํานวยการรับลงทะเบียนคนพิการ มีหนาท่ีอํานวยการรับลงทะเบียนรวบรวมขอมูล
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย

(2) จัดทําประกาศและประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนคนพิการ ไดรับทราบถึงคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ข้ันตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

(3) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับลงทะเบียนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(4) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัต/ิหลักฐานผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการในทุกเดือน
(5) ดําเนินการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหมท่ีมาลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลใหถูกตองตรงกับ
ขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการท่ีประกาศในแตละเดือนใหเปนปจจุบัน

(6) จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการในแตละเดือนให
ประชาชนไดทราบ ภายในเดือนท่ีมีผูมีสิทธิมาลงทะเบียน

(7) รายงานยอดจํานวนคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการท้ังหมด ตามแบบ พก.1 จัดสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายในเดือนมกราคมของทุกป)

(8) เริ่มจายเบี้ยความพิการใหกับคนพิการท่ีมิสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจากท่ีมา
ลงทะเบียน โดยกรมบัญชีกลางโอนเขาบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิโดยตรง

ขั้นตอนการยืน่คาํขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร
ใหคนพิการท่ีมีความประสงคจะลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดําเนินการดังนี้
(1) ใหคนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด มายื่นเอกสารหลักฐานตอเจาหนาท่ีดวยตนเอง หรือใน

กรณีท่ีมีความจําเปนไมสามารถมายื่นคําขอลงทะเบียนดวยตนเองได คนพิการอาจมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอ่ืนเปนผูมายื่นคําขอลงทะเบียนแทนก็ได

(2) กรอกรายละเอียดตามแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการใหถูกตองครบถวน และใหยื่น
คําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พรอมกับบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ

โดยใหมาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางกําหนด (ในวันเวลาท่ีปฏิบัติ
ราชการ)

** ในกรณีท่ีมีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความละเอียด
รอบคอบ เพ่ือมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงคนพิการ **
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คุณสมบตัขิองผูมสีทิธลิงทะเบยีนขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร
คนพิการท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง ตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

คุณสมบตัขิองผูมสีทิธิไดรบัเงนิเบีย้ความพิการ
คนพิการท่ีมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) สัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง ตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ความพิการ
คนพิการหรือผูรับมอบอํานาจท่ีจะมายื่นคําขอลงทะเบียนฯ ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวคนพิการ
(2) ทะเบียน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผานธนาคาร
(4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของผูรับมอบอํานาจ

(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)

การแจงความประสงคขอรบัเงนิ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย

ความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเองหรือผูดูแลคนพิการ
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
(4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
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ชองทางการรบัเงนิเบีย้ความพิการ
รบัเงนิสด

คนพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลาและ
สถานท่ี ท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาประชาคมหมูบาน หรือท่ีทําการกํานัน/
ผูใหญบาน (สถานท่ีข้ึนอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบลวงหนา

กรณีท่ีไมสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพได ตามท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางออกใหบริการ สามารถ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบัวสวาง ในวันเดียวกัน

รับเงินผานธนาคาร
กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจายเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูมีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจายเงิน

ดังกลาวจะมีรอบการจายทุกวันท่ี 10 ของเดือน หากเดือนใดวันท่ี 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจายในวันทํา
การกอนวันหยุดนั้นๆ

การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยความพิการ
สิทธิของผูท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีสิทธิ

ไดรับเงินเบี้ยความพิการ
(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ

พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
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ตารางแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การรบัลงทะเบยีนผูมสีทิธริบัเงนิเบีย้ความพกิาร

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ที่ ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ
ระยะเวลา
ใหบรกิาร

สวนงาน / หนวยงานที่
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู ท่ีประสงค จะขอรับเบี้ ย
ความพิการในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่ น คํ า ขอ พร อม เ อ กส า ร
หลั ก ฐ านและ เ จ า หน า ท่ี
ต ร ว จ ส อ บ คํ า ร อ ง ข อ
ลงทะ เบี ยนและ เอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

10 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่
รายการเอกสาร

ยนืยันตวัตน
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร
จาํนวนเอกสาร

ฉบบัจรงิ
จาํนวนเอกสาร

สาํเนา
หนวยนบั
เอกสาร

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวคน
พิ ก า ร ต า ม
กฎหมายวาดวย
การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการ

- 1 - ฉบับ

2) ทะเบียนบาน - 1 - ฉบับ
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เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

ที่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิ่มเติม
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร
จาํนวนเอกสาร

ฉบบัจรงิ
จาํนวนเอกสาร

สาํเนา
หนวยนบั
เอกสาร

หมายเหตุ

1) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (กรณีท่ีผู
ข อ รั บ เ งิ น เ บี้ ย
ค ว า ม พิ ก า ร
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)

- 1 - ฉบับ

2) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรื อ
บัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หนวยงานของรัฐ
ท่ี มี รู ป ถ า ย ขอ ง
ผู ดู แ ลคนพิการ
ผู แทนโดยชอบ
ธรรมผู พิ ทั กษ ผู
อนุ บ าลแล ว แต
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)

- 1 - ฉบับ

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธ น า ค า ร ข อ ง
ผู ดู แ ลคนพิการ
ผู แทนโดยชอบ
ธรรมผู พิ ทั กษ ผู
อนุ บ าลแล ว แต
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเปนผู เยาว
ซึ่ ง มี ผู แ ทน โ ด ย
ชอบคนเสมือนไร
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ห รื อ ค น ไ ร
ความสามารถให
ผู แทนโดยชอบ

- 1 - ฉบับ
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ที่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิ่มเติม
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร
จาํนวนเอกสาร

ฉบบัจรงิ
จาํนวนเอกสาร

สาํเนา
หนวยนบั
เอกสาร

หมายเหตุ

ธรรมผูพิทักษหรือ
ผูอนุบาลแลวแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต อ ง แสด ง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

การขอมบีตัรประจําตวัคนพิการ
ใหคนพิการ ผูดูแลคนพิการหรือผูรับมอบอํานาจ ติดตอไดท่ีงานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาล

เทศบาลตําบลบัวสวาง หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสกลนคร อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร และยื่นเอกสาร ดังนี้
คนพิการไปดําเนินการเอง

1. เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐออกโดยแพทย จํานวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ
3. ทะเบียนบานคนพิการ
4. บัตรประจําตัวประชาชนผูดูแลคนพิการ
5. ทะเบียนบานผูดูแลคนพิการ
6. รูปถายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ท่ีเปนปจจุบันหรือถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 แผน

หมายเหตุ การตออายุบัตรฯ ไมตองใชเอกสารรับรองความพิการ เวนแตมีความพิการนอกเหนือจากเดิม เชน มี
ความพิการเพ่ิมจากเดิม หรือหายจากความพิการแลว

ในกรณทีี่ใหบคุคลอืน่ไปดาํเนนิการแทนคนพิการ ใหเตรียมหลักฐานเพิม่ ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจ จํานวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ทะเบียนบาน
4. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตําแหนงของผูรับรอง

ในกรณบีตัรประจําตวัคนพิการสญูหาย ใหแนบใบแจงความมาพรอม
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 30 นาท/ีราย

หมายเหตุ รับลงทะเบยีนทุกวนั (ในวนัเวลาปฏบิัตริาชการ)

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ)

คนพิการหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอ
ฯ พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาท่ี

(5 นาท/ีราย)

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม
แลวรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

(5 นาท/ีราย)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบ
คุณสมบัติของคนพิการตามเอกสารหลักฐาน
แลวพิจารณาใหความเห็น

(15 นาท/ีราย)

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) ลงนาม
(5 นาท/ีราย)

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

(3 นาท/ีราย)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ภายในเดือนท่ีลงทะเบียน

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอลงทะเบยีน

1. บัตรประจําตัวคนพิการ
2. ทะเบียนบาน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ
และเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการผานธนาคาร
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผู อ่ืน
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)

*เอกสารท่ีเปนสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 3 นาท/ีราย

หมายเหตุ เทศบาลตําบลบัวสวาง จายเบี้ยความพิการ กรณีรับเงินสดถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 หลังจาก
นั้นไดดําเนินการเบิกจายเบี้ยความพิการผานบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิจนถึงปจจุบัน

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การจายเงินเบ้ียความพิการ กรณีรับเงินสด)

คนพิการ ผูดูแลคนพิการหรือผูรับมอบ
อํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอ
เจาหนาท่ี

เอกสารหลกัฐานสาํหรบัการรบัเงนิสด

1. บัตรประจําตัวคนพิการหรือผูรับแทน
(กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินท่ีไดรับ และใหคนพิการ ผูดูแล
คนพิการหรือผูรับแทนลงชื่อรับเงิน

(3 นาท/ีราย)

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การจายเงินเบ้ียความพิการ โดยกรมบัญชีกลาง)

*กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจายเงินโดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูมีสิทธิโดยตรง ซึ่งการจายเงินดังกลาวจะมี
รอบการจายทุกวันท่ี 10 ของเดือน หากเดือนใดวันท่ี 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจายในวันทําการกอน
วันหยุดน้ันๆ

บันทึก+ปรับปรุง+ตรวจสอบ+ยืนยันขอมูล
ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

(กอนสิน้เดือน)

เรียกดูรายงานในระบบ e-SW
ผลการตรวจสอบจากกรมการปกครอง

(วนัที่ 5-10 ของเดือน)

เรียกดูรายงานในระบบ e-SW
ผลการจายเงิน

(วนัที่ 11 ของเดือน)

เรียกดูรายงานเคล่ือนไหวเงินฝากคลังของ อปท.
ในระบบ GFMIS

(วนัที่ 14 ของเดือน)
(1 วนั)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน

กรมบัญชีกลางโอนเงินเบ้ียยังชีพเขา
บัญชีของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ีเพื่อ

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน
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แบบฟอรมประกอบการลงทะเบียนและรบัเงนิเบีย้ความพิการ
ทะเบียนเลขท่ี ................../...............

แบบคําขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ความพิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ................

ขอมลูคนพกิาร
เขียนที่........................................................................

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

คํานําหนานาม เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................
ชื่อ............................................... นามสกุล...................................... เกิดวันที่........ เดือน ........................ พ.ศ. ............ อายุ...........ป
สัญชาติ.................. มีชื่ออยูในทะเบียนบาน  เลขที่ ...............หมูที่................ หมูบาน.................................................. ตําบลสวาง
อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47130 โทรศัพท.........................................
เลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชนที่ยื่นคําขอ ----
ประเภทความพกิาร  ความพิการทางการเห็น  ความพิการทางสตปิญญา  ความพิการทางการไดยนิหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางการเรียนรู  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย  ความพิการทางออทิสตกิ  ความพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อ่ืนๆ ..................................
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได ........................................................................................................โทรศัพท..............................................................................
ขอมลูทัว่ไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรบัเบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ (ยายภมูลิําเนา) เขามาอยูใหม เมื่อ
............................................................................. ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบีย้ยังชีพผูปวยเอดส
 อ่ืนๆ (ระบุ) ...........................................  มีอาชีพ (ระบุ) ....................................... รายไดตอเดือน (ระบุ)...................บาท
 มีความประสงครับการฝกอาชีพ …………………………………………..……………………………………………..............................

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ........................... โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก ๑ วธิ)ี
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบคุคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
ธนาคาร...................................................................... สาขา ......................................... เลขท่ีบัญชี
พรอมแนบเอกสาร ดงันี้ บัตรประจําตัวคนพิการ  ทะเบียนบาน  สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงิน
เบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูดูแลคน
พิการ และผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)

 “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมเปนบุคคลท่ีอยูในอุปการะของสถานสงเคราะหของ
รัฐ และขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการหากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ ขาพเจายินยอมให
ดําเนินการตามกฎหมาย”

 “ขาพเจายินยอมใหนําขอมลูสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และยินยอม
ใหตรวจสอบขอมลูกับฐานขอมลูทะเบียนกลางภาครัฐ”

(ลงชื่อ) ..................................................... (ลงชื่อ) .....................................................
(.................................................................) (....................................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของกับคนพิการ ท่ีขอข้ึน
ทะเบียน โดยเปน บิดา - มารดา  บุตร  สามี- ภรรยา  พ่ีนอง  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ ช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/
ผูดูแลคนพิการ ) ............................................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน----
ท่ีอยู ......................................................................................................................................................................... โทรศัพท …………………………………………………..…..
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/น.ส

.........................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว

 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................
........................................................................................

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

ตําแหนง..................................................
เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบตัิ

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบ

แลว มีความเห็นดังนี้

 สมควรรับข้ึนทะเบียน  ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน

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

ตําแหนง............................................................

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

ตําแหนง............................................................

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

ตําแหนง............................................................

คาํสัง่
 รับข้ึนทะเบียน  ไมรับข้ึนทะเบียน  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

วันท่ี...... เดือน............................ พ.ศ. ..........

.....................................................ตัดตามรอยเสนประใหผูสูงอายุท่ียืน่คําขอลงทะเบียนเก็บไว.....................................................

ช่ือ-นามสกุล............................................................................. หมูท่ี.............
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี......................... เดือน.................................................... พ.ศ. .........................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............. กรมบัญชีกลางจะมีรอบการ
จายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจายในวันทําการกอนวันหยุดนั้นๆ โดยจะไดรับ
เงินเบี้ยความพิการ ตั้งแตเดือน.................................... พ.ศ. .............. ในอัตราเดือนละ.........บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนา
ไปอยูท่ีอ่ืน จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมโดยทันที ท้ังน้ีเพ่ือ
เปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง
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หนังสอืมอบอํานาจ

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.....................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร..........................................
เลขท่ี................................. ออกให ณ ............................... เม่ือวันท่ี.............................. อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี....... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ขอมอบอํานาจให...................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................................
เลขท่ี................................... ออกให ณ.............................. เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน.............................. แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...............................................

เปนผูมีอํานาจ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสงูอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. ............ แทนขาพเจาจนเสร็จการ
 ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยความพิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ............ แทนขาพเจาจนเสร็จการ

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

*หมายเหตุ ผูรบัมอบอํานาจตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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ใบมอบฉนัทะ

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................. อายุ.............ป อยูบานเลขท่ี.............
หมูท่ี................... บาน.............................................................. ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ซึ่งเปน 1. กรณรีบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสูงอายุ

 ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. กรณรีบัเงนิเบีย้ความพิการ (เลอืกเพยีง 1 ขอ)
 คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
 ผูดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการชื่อ...................................................... อยูบานเลขท่ี.......... หมูท่ี...........

บาน.................................................................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เปนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ

ขอมอบฉันทะให นาย/นาง/นางสาว..................................................... อายุ...........ป อยูบานเลขท่ี.......
หมูท่ี................... บาน.............................................................. ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ซึ่งมีความเก่ียวของเปน............................................. ของขาพเจา ดําเนินการ ดังนี้

 เปนผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............................
 เปนผูรับเงินเบี้ยความพิการแทนขาพเจาทุกเดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................................
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปตามใบมอบฉันทะนี้เสมือนวาขาพเจาได

กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น
เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ.................................................ผูมอบฉันทะ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................ผูรับมอบฉันทะ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

*หมายเหตุ ผูรบัมอบฉันทะตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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บทที่ 4
การยื่นคาํรองขอเงนิเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส

ขั้นตอนการยืน่คาํรองขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพปวยเอดส
ใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่น

คําขอตอเทศบาลตําบลบัวสวาง กรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได จะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

(1) ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐาน ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลบัวสวาง ดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

(2) ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยู คุณสมบัติ วาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไม โดย
พิจารณาจากความเดือดรอน เปนผูท่ีมีปญหาซ้ําซอน หรือเปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร ยาก
ตอการเขาถึงบริการของรัฐ

(3) กรณีผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู ถือขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความ
ประสงคตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม

** ในกรณีท่ีมีผูรับมอบอํานาจไปลงทะเบียนแทน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองพิจารณาดวยความละเอียด
รอบคอบ เพ่ือมิใหมีการทุจริต สวมสิทธิ หรือหลอกลวงคนพิการ **

คุณสมบตัขิองผูมสีทิธยิืน่คาํรองขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพปวยเอดส
ผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบัวสวาง
(3) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมี
ปญหาซ้ําซอน หรือผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับการ
พิจารณากอน

คุณสมบตัขิองผูมสีทิธิไดรบัเบีย้ยังชพีปวยเอดส
(1) เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบัวสวาง
(3) มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมี
ปญหาซ้ําซอน หรือผูท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ เปนผูไดรับการ
พิจารณากอน
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เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํรองขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพปวยเอดส
ผูปวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจท่ีมายื่นคํารอง ตองเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(1) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ท่ีระบุวาปวยเปนโรคเอดส จํานวน 1 ฉบับ
(2) บัตรประจําตัวประชาชน
(3) ทะเบียนบาน
(4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินผานธนาคาร
(5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
(6) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของผูรับมอบอํานาจ

(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)

การแจงความประสงคขอรบัเงนิ
ในการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพปวยเอดส ผูปวยเอดสจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดสโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
(4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

ชองทางการรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูปวยเอดส
รบัเงนิสด

ผูปวยเอดส หรือผูรับมอบอํานาจสามารถเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
เทศบาลตําบลบัวสวางกําหนดออกใหบริการ เชน ศาลาประชาคมหมูบาน หรือท่ีทําการกํานัน/ผูใหญบาน
(สถานท่ีข้ึนอยูกับความเหมาะสม) โดยจะมีการประชาสัมพันธแจงใหทราบลวงหนา

กรณีท่ีไมสามารถเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพได ตามท่ีเทศบาลตําบลบัวสวางออกบริการ สามารถ
เดนิทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไดท่ี งานสวัสดิการสังคม สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลบัวสวาง ในวันเดียวกัน

รบัเงนิผานธนาคาร
เทศบาลตําบลบัวสวางจะดําเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีธนาคารในนามของผูปวยเอดสภายใน

วันท่ี 1 - 10 ของทุกเดือน

การสิน้สดุการไดรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส
สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถึงแกกรรม
(2) ยายภูมิลําเนาไปนอกเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมี

สิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ
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(4) ขาดคุณสมบัติตามขอ 6 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
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ตารางแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
การรบัคาํรองขอรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูปวยเอดส

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ที่ ประเภทขัน้ตอน
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ
ระยะเวลา
ใหบรกิาร

สวนงาน / หนวยงานที่
รบัผดิชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู ท่ีประสงคจะขอรับการ
สง เคราะหหรือผู รั บมอบ
อํ า น า จ ยื่ น คํ า ข อ พ ร อ ม
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น แ ล ะ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

2) การพิจารณา ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ

15 นาที เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

3) การพิจารณา ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูท่ีประสงครับ
การสงเคราะห

3 วัน เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

4) การพิจารณา จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผูบริหาร
พิจารณา

3 วัน เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

5) การพิจารณา พิจารณาอนุมัติ 7 วัน เทศบาลตําบลบัวสวาง
สํานักปลัดเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 14 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร หมายเหตุ

1) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรื อ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โ ด ย ห น ว ย ง า น

- 1 - ฉบับ
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ที่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร หมายเหตุ

ของรัฐท่ีมีรูปถาย

2) ทะเบียนบาน - 1 - ฉบับ

เอกสารอ่ืนๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร หมายเหตุ

1) ใบรับรองแพทย - 1 - ฉบับ -

2) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชี พ ผู ป ร ะ ส ง ค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชี พ ผู สู ง อ า ยุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)

- 1 - ฉบับ

3) ห นั ง สื อ ม อ บ
อํ า น า จ (ก ร ณี
มอบ อํ าน าจ ใ ห
ดําเนินการแทน)

- 1 - ฉบับ

4) บั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนหรื อ
บัตรอ่ืนท่ีออกให
โ ด ย ห น ว ย ง า น
ของรัฐท่ีมีรูปถาย
ข อ ง ผู รั บ ม อ บ
อํ า น า จ (ก ร ณี
มอบ อํ าน าจ ใ ห
ดําเนินการแทน)

- 1 - ฉบับ

5) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูรับ
ม อ บ อํ า น า จ
(ก ร ณี ท่ี ผู ข อ รั บ
เ งิน เบี้ ยยั งชีพผู

- 1 - ฉบับ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิ่มเติม

หนวยงานภาครฐัผู
ออกเอกสาร

จาํนวนเอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หนวยนบั
เอกสาร หมายเหตุ

ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ)
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 14 วนั/ราย

หมายเหตุ ยืน่คาํรองทุกวนั (ในวนัเวลาปฏบิัตริาชการ)

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส)

ผูปวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจ
กรอกแบบคําขอฯ และยื่นคําขอ
ฯ พรอมเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาท่ี

(45 นาท/ีราย)

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม

(15 นาท/ีราย)

เจาหนาท่ีออกตรวจสภาพความเปนอยู
(6 วนั/ราย)

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) ลงนาม
(7 วนั/ราย)

บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

(3 นาท/ีราย)

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอลงทะเบยีน

1. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของ
รัฐท่ีระบุวาปวยเปนโรคเอดส จํานวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจําตัวประชาชน
3. ทะเบียนบาน
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ
และเลขบัญชี) สําหรับกรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดสประสงคขอรับเงินผานธนาคาร
5. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหผู อ่ืน
ดําเนินการแทน) จํานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการแทน)

*เอกสารท่ีเปนสําเนาตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 3 นาท/ีราย

หมายเหตุ เทศบาลตําบลบัวสวาง จายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส กรณีรับเงินสดถึง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลว
ไดดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสผานบัญชีธนาคารของผูมีสิทธิจนถึงปจจุบัน

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การจายเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส กรณีรับเงินสด)

ผูปวยเอดสหรือผูรับมอบอํานาจแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ี

เอกสารหลกัฐานสาํหรบัการรบัเงนิสด

1. บัตรประจําตัวผูปวยเอดสหรือผูรับแทน
(กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

ผูรับผิดชอบ
งานสวัสดิการสังคม

เทศบาลตําบลบัวสวาง

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตรวจสอบรายชื่อ
จํานวนเงินท่ีไดรับ และใหผูปวยเอดสหรือ
ผูรับแทนลงชื่อรับเงิน

(3 นาท/ีราย)

คาธรรมเนยีม
- ไมมี
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แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตงิาน
(การเบิก-จายเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
(สํานักปลัดเทศบาล)

(1 วนั)

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
(1 วนั)

รับเงินผานธนาคาร
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน

รับเงินสด
ภายในวันท่ี 1 – 10 ของทุกเดือน

เจาหนาท่ีสงเอกสารธนาคารโอนเงิน
เขาบัญชีของผูปวยเอดส

ผูปวยเอดสหรือผูแทนแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ีเพื่อ

ตรวจสอบรายชื่อลงชื่อผูรับเงิน
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แบบฟอรมประกอบการยื่นคาํรองและรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูปวยเอดส

แบบคําขอรบัการสงเคราะห

ลําดับท่ี......./........... วันท่ี.......... เดือน...................... พ.ศ. ...........
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง

ดวย....................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน........................................
เกิดวันท่ี......... เดือน........................ พ.ศ. ............. อายุ...........ป มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขท่ี...........................
ถนน.......................... ตรอก/ซอย…………………………….. หมูท่ี.......... บาน............................................................
ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย 47130

ขอแจงความประสงค ขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส โดยขอให
รายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้

1. ท่ีพักอาศัย
(   ) เปนของตนเอง และมีลักษณะ (   ) ชํารุดทรุดโทรมมาก
(   ) ชํารุดทรุดโทรมบางสวน (   ) ม่ันคงถาวรดี
(   ) เปนของ............................................................... เก่ียวของเปน.........................................................
2. ท่ีพักอาศัยอยูหางจากบานหลังท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง.......................................สามารถเดินทางได
(   ) สะดวก (   ) ลําบาก เนื่องจาก...........................................................................................................
อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง....................................................................สามารถเดินทางได
(   ) สะดวก (   ) ลําบาก เนื่องจาก...........................................................................................................
อยูหางจากหนวยบริการของรัฐท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง............................................สามารถเดินทางได
(   ) สะดวก (   ) ลําบาก เนื่องจาก...........................................................................................................
3. การพักอาศัย
(   ) อยูเพียงลําพัง เนื่องจาก........................................................................................ มาประมาณ..........
(   ) พักอาศัยกับ...................................... รวม........คน เปนผูสามารถประกอบอาชีพได จํานวน.........คน
มีรายไดรวม................บาท/เดือน ผูท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก..........................................
4. รายได-รายจาย
มีรายไดรวม................บาท/เดือน แหลงท่ีมาของรายได.............................................................................

นําไปใชจายเปนคา.................................................................................................................................................
บุคคลท่ีสามารถติดตอได.............................................................................. สถานท่ีติดตอบานเลขท่ี...................
หมูท่ี.......... บาน............................................................ ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย 47130 โทรศัพท.............................. เก่ียวของเปน....................................

ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําท่ีใหขางตนเปนจริงทุกประการ
..............................................ผูใหถอยคํา
( )
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หนังสอืมอบอํานาจ

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง
ขาพเจา.................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร..........................................

เลขท่ี................................. ออกให ณ ............................... เม่ือวันท่ี.............................. อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี................... ตรอก/ซอย............................. ถนน.......................... ตําบลสวาง อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร รหัสไปรษณีย 47130

ขอมอบอํานาจให...................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................................
เลขท่ี................................... ออกให ณ.............................. เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี..................
หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน.............................. แขวง/ตําบล...........................................
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... เก่ียวของเปน...................................

เปนผูมีอํานาจ
 แจงความประสงคขอรับเงินการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส
 แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห โดยจายใหแก............................................................................

 เปนเงินสด
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................ สาขา..................................
เลขที่บัญชี............................................................................................................................................

 แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น

เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว

ลงชื่อ...............................................ผูมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ................................................ผูรับมอบอํานาจ
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)

*หมายเหตุ ผูรบัมอบอํานาจตองแนบสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
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หนังสอืแสดงความประสงคในการรบัเงนิสงเคราะห

ท่ี...........................................................................
วันท่ี.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบัวสวาง
ตามท่ีมีการอนุมัติใหขาพเจา.............................................................. เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะห

เงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ.............................................................. ลําดับท่ี.............................................. นั้น
ขาพเจาของแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
(   ) เปนเงินสด
(   ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร..................................................................... สาขา.......................................

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
( )
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