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ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและ 

ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวยความสะดวก
และ ลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองบัวโคก ได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไป
แล้ว ดังนี้ 

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทาง 
ราชการนั้นมาเพ่ือใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

3. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕63 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของ เทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวย 
ความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่ง 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด ไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่ แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการนั้น มาเพื่อใช้ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 

 



 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

เรื่อง ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

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

ตามข้อ ๑๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน 
เพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) มีมติเห็นชอบ 
มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จาก 
ประชาชน) ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎหมายอื่นท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ของเทศบาล
ตําบลหนองบัวโคก เป็นไปตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอํานวย
ความสะดวก และลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สําเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่ง
นายกเทศมนตรีตําบล หนองบัวโคกได้มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้ 

1. ห้ามพนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตร
ประจําตัว ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

๒. กรณีจําเป็นต้องใช้เอกสารอ่ืนที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ 
คําขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัวโคกหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้ง
หน่วยงาน ราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสําเนาเอกสารทางราชการนั้นมา
เพ่ือใช้ ประกอบคําขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ท่ีจะนําเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตําบลหนอง
บัวโคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประกอบคําขอด้วยตนเอง 

๓. กรณีจําเป็นต้องคัดสําเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสาร 
ราชการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก ให้พนักงานเทศบาลตําบลหนองบัว
โคกหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทํา
สําเนา ดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

๔. กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบ
อํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕63 

 

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก 



 
 
 

(1) 
การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หน้า 1 จาก 4 

คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ์ 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  
(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับ บํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
       ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ  
(2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่

ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
      วิธีการ 

(1) ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนดด้วยตนเอง 
หรือมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการได้ 

(2) กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

(3) กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน ย้ายไป 

(ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
และสมบูรณ์) 
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ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานที่ให้บริการ  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-851340 โทรสาร. 044-
851340 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
หมายเหตุ: กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาท ี

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับ
มอบอํานาจ ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียน และ เอกสารหลักฐานประกอบ  
หมายเหตุ: 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

20 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การพิจารณา  
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน
หรือผู้รับมอบ อํานาจ 
หมายเหตุ: หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม ทศบาล 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 

10 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มี

รูปถ่ายพร้อม สําเนา  

ฉบับจริง 1 ชุด  

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 

 ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด หมายเหตุ -  

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้
ประสงค์ขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร) ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
สําเนา 0 ฉบับ  
หมายเหตุ - 

- 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อม สําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการ
แทน)  
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีผู้ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  
โทร. 044-851340 โทรสาร 044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังซีพผู้สูงอายุ  

(หมายเหตุ: ) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

 วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


 
 
 

(2) 
การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงิน 

เบี้ยความพิการ 
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คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

หลักเกณฑ์  
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับ เงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน
พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยขอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน
โดยขอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

วิธีการ 
(1) คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน

โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด 

(2) กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือ
ว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและ ยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 

(3) กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

(ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและ
สมบูรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 4 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220 โทร.044-581340 โทรสาร. 044-
851340 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หมายเหตุ: กองสวัสดิการสังคม 
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาท ี

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับ
มอบอํานาจ ยื่นคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คําร้องขอลงทะเบียน และ เอกสารหลักฐานประกอบ  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 
 

20 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การพิจารณา  
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียน  

หมายเหตุ:  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลหนอง
บัวโคก 

10 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 อําเภอจัตุรัส 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พร้อมสําเนา  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

 
 
 



หน้า 3 จาก 4 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงค์ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

4) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายพร้อม สําเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการยื่นคําขอ
แทนต้องแสดงหลักฐานการเป็น ผู้แทนดังกล่าว)  
ฉบับจริง 1 ชุด  
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 4 จาก 4 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  
โทร. 044-851340 โทรสาร 044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  

(หมายเหตุ: ) 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

 วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


 
 
 
 

(4) 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน้า 1 จาก 4 

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 กําหนดให้ผู้ป่วย เอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น
คําขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นท่ีตนมีผู้ลําเนาอยู่ กรณี ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 

หลักเกณฑ์  
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
(1) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  
(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองได้ในการ ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ําซ้อน 
หรือผู้ที่อยู่อาศัย อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

วิธีการ 
(1) ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ทําการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย ตนเองหรือ มอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการก็ได้ 
(2) ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ โดยพิจารณา

จากความเดือดร้อน เป็นผู้ ที่มีปัญหาซ้ําซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง
บริการของรัฐ 

(3) 3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่นความ
ประสงค์ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 

 
(ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์) 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ  

เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  โทร.044-851340  โทรสาร. 044-
851340 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน หมายเหตุ: กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
กําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 



หน้า 2 จาก 4 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 13  วัน 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ
พร้อมเอกสาร หลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียน 
และเอกสารหลักฐาน ประกอบ  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

45 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 

2) การพิจารณา  
ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่ และคุณสมบัติ  

หมายเหตุ:  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

15 นาที 
 

เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 อําเภอจัตุรัส 
 

3) การพิจารณา  
ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์รับการ
สงเคราะห์  
หมายเหตุ:  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบล 
หนองบัวโคก 

3 วัน เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 

4) การพิจารณา  
จัดทําทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อ
เสนอผู้บริหาร พิจารณา  
หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 2 วัน นับจากการออกตรวจสภาพความเป็นอยู่
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 

2 วัน เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก 
 อําเภอจัตุรัส 
 

5) การพิจารณา  
พิจารณาอนุมัติ  
หมายเหตุ:  
1. ระยะเวลา : ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นคําขอ  
2. ผู้รับผิดขอบ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. กรณีมี
ข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณา ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติ 
หรือ ข้อจํากัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การ
สงเคราะห์ให้ผู้ขอ ทราบไม่เกินระยะเวลาที่กําหนด) 

7 วัน เทศบาลตําบล
หนองบัวโคก  
อําเภอจัตุรัส 
 



หน้า 3 จาก 4 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อม สําเนา     ฉบับจริง 1 ชุด      สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา  
ฉบับจริง 1 ชุด     สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โตยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรค
เอดส์ จริง 
ฉบับจริง 1 ชุด     สําเนา 0 ชุด  
หมายเหตุ -  

- 

4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคาร)  
ฉบับจริง 1 ชุด      สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ     สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูป
ถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)  
ฉบับจริง 1 ชุด      สําเนา 1 ชุด  
หมายเหตุ - 

- 

7) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอรับ
เงิน เบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ)  
ฉบับจริง 1 ชุด     สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
 

 

 



หน้า 4 จาก 4 

ค่าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก เลขที่ 230 หมู่ 9 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220  
โทร. 044-851340 โทรสาร 044-851340 

2) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th/  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
ลําดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมายเหตุ 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th  

 วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/

	C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\กองสวัสดิการสังคม.docx

