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งานท่ีให้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรบัเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพความพิการ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ         ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาชุมชน                                                         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  042 -889509                                       ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
หลักเกณฑ์   วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้พิการหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้พิการมาลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ซึ่งผู้พิการจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไป 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพความพิการ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
3.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดบากตามทะเบียนบ้าน 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งในความอุปาการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ 
 1.เขียนค าร้องขอข้ึนทะเบียนผู้พิการ                      งานพัฒนาชุมชน  
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
           2.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพัฒนาชุมชน  
                (ระยะเวลา5 นาที) 

3.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ            งานพัฒนาชุมชน  
     (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม) 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.  บัตรประจ าตัวผู้พิการ พร้อมส าเนา       จ านวน 1 ชุด 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชน (ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร) พร้อมส าเนา              จ านวน 1 ชุด 
3.  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา       จ านวน 1 ชุด 
4.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) กรณีโอนเงินเข้าบัญชี 
5.  หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
    (กรณีผู้อื่นยื่นค าขอแทนผู้พิการ ใช้หลักฐานของผู้ยื่นค าขอแทนตามข้อ 1 และ 2 ด้วย) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th
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ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ องค์การ -
บริหารส่วนต าบลหนองผือ โทรศัพท์ 042 –889509 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th



-3- 
 
งานท่ีให้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรบัเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้อายุ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ       ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาชุมชน                                                         วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  042 – 889509                              ตั้งแต่เวลา 08.-30 – 16.30 น. 
 
หลักเกณฑ์   วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุหรือผู้แทนมายื่นค าขอข้ึนทะเบียน
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
3.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดบากตามทะเบียนบ้าน 
4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล 

อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบ าเหน็จ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2558  
 การยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก าหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ ( 59 ปี บริบูรณ์  
เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ..........ถึง 30 กันยายน..............) มาข้ึนทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
โดยมีสิทธิรับเงินในเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป  
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ  
 1.เขียนค าร้องขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ                     งานพัฒนาชุมชน  
    (ระยะเวลา 5 นาที)  
 2.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพัฒนาชุมชน  
     (ระยะเวลา 5 นาที) 

3.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ           งานพัฒนาชุมชน  
     (ภายในวันที่ 15 ธันวาคม) 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 10 นาที 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา                                       จ านวน 1 ชุด 
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา               จ านวน 1 ชุด 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมส าเนา                           จ านวน 1 ชุด        
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี 
4.หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
    (กรณีผู้อื่นยื่นค าขอแทนผู้พิการ ใช้หลักฐานของผู้ยื่นค าขอแทนตามข้อ 1 และ 2 ด้วย) 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  โทรศัพท์  042 – 889509  
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งานท่ีให้บริการ  การข้ึนทะเบียนเพื่อรบัเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดสห์รอืโรคภูมคุ้ิมกันบกพร่อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองผอื 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งานพัฒนาชุมชน                                                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์  042 –889509                            ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.-30 น. 
 
หลักเกณฑ์   วิธีการและเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง คือผู้ป่วยที่แพทย์
ได้รับรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว และมีช่ือในเขตต าบลหนองผือ   โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นแทนได้ โดยสามารถข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบล -
หนองผือ ทุกวันท าการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติผู้ข้ึนทะเบียนจะได้รับ
เบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้ผิดชอบ 
 1.เขียนค าร้องขอข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเอดส์                 งานพัฒนาชุมชน  
    (ระยะเวลา 5 นาที) 
 2.ตรวจสอบเอกสาร                          งานพัฒนาชุมชน  
     (ระยะเวลา 5 นาที) 
 3.ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง                                 งานพัฒนาชุมชน  
                (ระยะเวลา  4 วัน) 

4.บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา                               งานพัฒนาชุมชน 
     (ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ขอ) 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา                                   จ านวน 1 ชุด 
2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมส าเนา         จ านวน 1 ชุด 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) พร้อมส าเนา                     จ านวน 1 ชุด    
  กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
4.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (แพทย์ต้องระบุว่าเป็นผู้ติดเช้ือเอดส์) 
5.หนังสือมอบอ านาจ กรณีให้ผู้อื่นด าเนินการแทน 
    (กรณีผู้อื่นยื่นค าขอแทนผู้พิการ ใช้หลักฐานของผู้ยื่นค าขอแทนตามข้อ 1 และ 2 ด้วย) 
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ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้องตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น   สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่องค์การ-
บริหารส่วนต าบลหนองผือ โทรศัพท์โทรศัพท์  042 – 889509 
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องคก์ำรบริหำรส่วน

ต ำบลหนองผอื 
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