
 

1) กระบวนการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
          - ผูสูงอาย ุ

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดตามสิทธิท่ีพึงไดรับ   
ทุกเดือน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
          - ผูดูแลผูสูงอายุ 
          - ผูรับมอบอํานาจรับเงิน 

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดตามสิทธิท่ีพึงไดรับ   
ทุกเดือน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2552 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 
-พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 
-หนังสือสํานักการคลัง ท่ี กท 1308/2571 
ลว .  17  เมษายน 2558  เรื่ อง  เห็นชอบ
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
เพ่ือของรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.6/ว 5744 ลว. 27 กันยายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.6/ว 5435 ลว. 12 กันยายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน (ฉบับ ท่ี  4)  พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพเปน 
ประจําทุกเดือน 
การจ ายเ งินสด โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ก า ร โ อ น เ ข า บั ญ ชี  โ ด ย
กรมบัญชีกลาง 

ผูสูงอายุ ท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ครบถวน ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 



 

2) กระบวนการจายเงินเบ้ียความพิการ 

ผูเกี่ยวของ ความตองการ 
ผูรับบริการ 
          - คนพิการ 

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบอัตราเดียวทุกประเภทความ
พิการตามสิทธิท่ีพึงไดรับทุกเดือน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
          - ผูดูแลคนพิการ 
          - ผูรับมอบอํานาจรับเงิน 

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบอัตราเดียวทุกประเภทความ
พิการตามสิทธิท่ีพึงไดรับทุกเดือน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 
-มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมติจากการประชุม
คณะกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติเพ่ิมเงินเบี้ยความพิการใหแกคน
พิการ วันท่ี 25 พฤศจกิายน 2558 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 
0810.6/ว 5435 ลว. 12 กันยายน 2562 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน (ฉบับ ท่ี  4)  พ.ศ.2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2562 

คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพเปน 
ประจํา    ทุกเดือน 
การจ ายเ งินสด โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
ก า ร โ อ น เ ข า บั ญ ชี  โ ด ย
กรมบัญชีกลาง 

คนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ครบถวน ถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓) กระบวนการจายเงินเบ้ียผูปวยเอดส 



 

ผูเก่ียวของ ความตอการ 
ผูรับบริการ 
          - ผูปวยเอดส 

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบอัตราเดียวตามสิทธิท่ี
พึงไดรับทุกเดือน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
          - ผูดูแลผูปวยเอดส 
          - ผูรับมอบอํานาจรับเงิน 

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพแบบอัตราเดียวตามสิทธิท่ี
พึงไดรับทุกเดือน 

ขอกําหนดดานกฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ผูปวยเอดส ไดรับเบี้ยยังชีพเปน
ประจําทุกเดือน การโอนเขา
บัญชี โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

ผูปวยเอดสท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
ครบถวน ถูกตอง 

 
1.5 ประโยชนของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
  ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอองคกรและผูบังคับบัญชา 
 1. การกําหนดจุดสําเร็จและการตรวจสอบผลงานและความสําเร็จของหนวยงาน 
 2. เปนขอมูลในการประเมินคางานและจัดชั้นตําแหนงงาน 
 3. เปนคูมือในการสอนงาน 
 4. การกําหนดหนาท่ีการงานชัดเจนไมซํ้าซอน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เปนคูมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะหงานและปรับปรุงงาน 
 8. ใหผูปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถทํางานทดแทนกันได 
 9. การงานแผนการทํางาน และวางแผนกําลังคน 
 10. ผูบังคับบัญชาไดทราบข้ันตอนและสายงานทําใหบริหารงานไดงายข้ึน 
 11. สามารถแยกแยะลําดับความสําคัญของงาน เพ่ือกําหนดระยะเวลาทํางานได 
 12. สามารถกําหนดคุณสมบัติของพนักงานใหมท่ีจะรับไดงายข้ึนและตรงมากข้ึน 
 13. ทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการทํางานใหเหมาะสมยิ่งข้ึนได 
 14. ยุติความขัดแยงและเสริมสรางความสัมพันธในการประสานระหวางหนวยงาน 
 15. สามารถกําหนดงบประมาณและทิศทางการทํางานของหนวยงานได 
 16. เปนขอมูลในการสรางฐานขอมูลของบริษัทตอไปได 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานตอไปได 
 18. การวิเคราะหคาใชจายกับผลงานและปริมาณกําลังคนของหนวยงานได 
 19. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดสะดวก และรวดเร็วข้ึน 
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยสวนรวมสําหรับผูบังคับบัญชาคนใหมในการรวมกันเขียนคูมือ 
 
 
 
  ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานท่ีมีตอผูปฏิบัติงาน 
 1. ไดรับทราบภาระหนาท่ีของตนเองขัดเจนยิ่งข้ึน 



 

 2. ไดเรียนรูงานเร็วข้ึนท้ังตอนท่ีเขามาทํางานใหม/หรือตอนท่ีจะยายงานใหม 
 3. ไดทราบความคาดหวัง (Expectation) ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอตนเองชัดเจน 
 4. ไดรับรูวาผูบังคับบัญชาจะใชอะไรมาเปนตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ไดเขาใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันท้ังหนวยงาน 
 6. สามารถชวยเหลืองานซ่ึงกันและกันได 
 7. เขาใจหัวหนางานมากข้ึน ทํางานดวยความสบายใจ 
 8. ไมเก่ียงงานกัน รูหนาท่ีของกันและกันทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอกัน 
 9. ไมทราบจุดบกพรองของงานแตละข้ันตอนเพ่ือนํามาปรับปรุงงานได 
 10. ไดเรียนรูงานของหนวยงานไดท้ังหมด ทําใหสามารถพัฒนางานของตนเองได 
 11. มีข้ันตอนในการทํางานท่ีแนนอน ทําใหการทํางานไดงายข้ึน 
 12. รูจักวางแผนการทํางานเพ่ือใหผลงานออกมาตามเปาหมาย 
 13. สามารถใชเปนแนวทางเพ่ือการวิเคราะหงานใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
 14. สามารถแบงเวลาใหกับงานตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 15. รูขอบเขตสายการบังคับบัญชาทํางานใหการประสานงานงายข้ึน 
 16. ไดเห็นภาพรวมของหนวยงานตางๆ ในฝายงานเดียวกันเขาใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งท่ีอางอิง 
 18. ไดรับรูวาตนเองตองมีการพัฒนาอะไรบางเพ่ือใหไดตามคุณสมบัติท่ีตองการ 
 19. ไดเรียนรูและรับทราบวาเพ่ือนรวมงานทําอะไร เขาใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ไดรับรูวางานท่ีตนเองทําอยูนั้นสําคัญตอหนวยงานอยางไร เกิดความภูมิใจ 
 
1.6 บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 จากบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริการสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 สวนท่ี 3 เรื่อง อํานาจหนาท่ีขอองคการบริหารสวนตําบล มาตรา 66 องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาท่ีในการพัฒนาตําบล ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหง
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 1. จัดใหมี และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูพิการ 
 7. คุมครอง ดูแล และ บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 8. บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 9. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและ
สมควร 
 
 
  
 

งานที่ใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคํารองรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 



 

หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ 
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
โทร. 053-706081  ตอ  23 
 

เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายนของทุกป  (เวนเดือนธันวาคม)  
วันจันทร – วันศุกร เวนวันหยดุราชการ 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30 น. 

 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2552 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 กําหนดใหผูสูงอายุมาลงทะเบียนไดตั้งแตเดือนมกราคม 
– เดือนพฤศจิกายนของทุกป (หวงระยะเวลาท่ี 1 เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน และหวงระยะเวลาท่ี 2 
เดือนมกราคม – เดือนกันยายน) ใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ 6 หรือผูท่ียายทะเบียนบานมาอยูใหมภายในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหมา
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมากระทําการแทนไดใน
กรณีท่ีจําเปน ณ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม หรือท่ีศาลาหมูบาน ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีทาง
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมกําหนด เพ่ือรับเบี้ยผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป 
           ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
                         1. มีสัญชาติไทย 
                         2. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
                         3. มีอายุครบ 60 ปบริบูรณข้ึนไป  ซ่ึงตองไดลงทะเบียนและยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
                             ผูสูงอายุตอองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
                         4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ 
                             องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใด 
                             ในลกัษณะเดียวกัน  ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ 
           ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
                         1. รับเงินสดดวยตนเอง   
                         2. รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
                         3. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   
                         4. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ   
 
 



 

 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 

ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ผูสูงอายุมาแสดงตนตอเจาหนาท่ีเพ่ือยื่นคําขอข้ึน
ทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
และตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ/บันทึกขอมูล
เพ่ิมเติม 
3. รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเสนอผูบริหารเพ่ือจัดทําประกาศรายชื่อ 

5  นาที 
 

10  นาที 
 
 

ภายในระยะเวลาท่ี
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
กําหนด 
 

งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
น.ส.พัสวีร  ไชยเมืองเลน 
น.ส.กุมาศตนันท  รักแม 

 
ระยะเวลา 
ไมเกิน  15  นาที/ราย  ในการรับคําขอข้ึนทะเบียน 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  (ยังไมหมดอายุ)  พรอมสําเนา
จํานวน  1  ฉบับ 
2. ทะเบียนบานฉบับจริง  พรอมสําเนาจาํนวน  1  ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส./กรุงไทย/ออมสิน)  พรอมสําเนาจํานวน  1  ฉบับ (กรณีแจงความประสงค
ขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร) 
** ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูสูงอายุท่ีไมสามารถมาข้ึนทะเบียนไดดวยตนเองสามารถมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแทนได  โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
1. หนังสือมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
 
 
คาธรรมเนียม 
ไมมีคาธรรมเนียมในการขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 
 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  โทรศัพท  053-706081 ตอ 23 หรือ  
เวปไซต  www.maekhawtom.go.th 

http://www.maekhawtom.go.th/


 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 

ตัวอยางแบบฟอรมและการทะเบียนเลขท่ี........................./........... 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอายุ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ........... 

 
 
 
 
 
 

 
 
ขอมูลผูสูงอายุ         

เขียนท่ี.......................................................... 
วันท่ี....................................................................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ    นามสกุล                  
เกิดวันท่ี เดือน                พ.ศ.  .อายุ       ป สัญชาติ                  
มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี  หมูท่ี/ชุมชน             ตรอก/ซอย             ถนน                              
ตําบล แมขาวตม  อําเภอ เมืองเชียงราย  จังหวัด เชียงราย  รหสัไปรษณีย  57100  โทรศัพท             
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ ----  
สถานภาพ    โสด     สมรส       หมาย      หยาราง      แยกกันอยู     อ่ืนๆ                 
รายไดตอเดือน     บาท  อาชีพ     

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรบัเงินสวัสดิการภาครฐั 
  ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ         ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

    ไดรับการสงเคราะหเบ้ียความพิการ       ยายภูมิลาํเนาเขามาอยูใหม เมื่อ     
 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. .............  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี)  
  รับเงินสดดวยตนเอง        รับเงินสดโดยผูรับมอบอํานาจ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ     โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
ธนาคาร                                              สาขา                                               
บัญชีเลขท่ี               ช่ือบัญชี                   

พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 

   “ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ 
บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอ
รับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ”  
   “ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและยินยอม
ใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนบานกลางภาครัฐ” 

             
 

 (ลงช่ือ)                       (ลงช่ือ)     
                       (    )                      (    ) 
                           ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 
ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน............................................................................ กับผูสูงอายุท่ีขอ

ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)............................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 
---- ท่ีอยู...................................................................................................................... 
......................................................................................................................โทรศัพท....................................................................... 
 



 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
          ไดตรวจสอบคณุสมบัติของนาย/นาง/นางสาว
.......................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- แลว 
  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ
เน่ืองจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
        (...................................................) 

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
หมายเหตุ กรณีผูยื่นคําขอลงทะเบียนไดรับสวัสดิการเปนรายเดือน
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เชน ส.อบต. ผูใหญบาน ฯลฯ สามารถประกาศรายช่ือเปนผู ข้ึน
ทะเบียนได แตตองตรวจสอบสถานะ อีกครั้งกอนจายเบ้ียยังชีพ ใน
เดือนตุลาคม............(งบประมาณ...........)   

 กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 

คําสั่ง 
  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 
 
                                                      (ลงช่ือ)................................................................ 

     (.........................................................) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
วัน/เดือน/ป............................................ 

 
 
 

 
 ทะเบียนเลขท่ี  ..................../............ 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี............................................... 

 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  โดยจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและตาม
ชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน  ภายในวันท่ี  10 ของทุกเดือน โดยไดรับตั้งแตเดอืน.............................พ.ศ.................เปนตนไป  
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน (ยายกอนกันยายนของป) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ ท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายนของปน้ัน ท้ังน้ีผูสูงอายุจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเดิมจนสิ้นปงบประมาณ และรับท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมในปงบประมาณถัดไป 

           (ลงช่ือ)........................................................                (ลงช่ือ)........................................................ 
                  (........................................................)                      (.......................................................) 
                ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                          เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

***โปรดเก็บเอกสารสวนน้ีไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ และยืนยันการขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียผูสูงอายุ 
 

ตัดตามเสนประใหผูสูงอายุท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 

 



 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

                                                                                            ท่ี................................................... 
                                                   วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.............. 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.........................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร......................................... 

เลขท่ี.....................................ออกให  ณ..................................เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี.............. 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวดั.............................................โทรศัพท........................................... 
 
 ขอมอบอํานาจให..........................................................................เก่ียวพันเปน.......................................... 
ซ่ึงเปนผูถือบัตร............................................เลขท่ี..............................................ออกให  ณ.................................... 
เม่ือวันท่ี........................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน...........................แขวง/ตําบล...................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 
 
 เปนผูมีอํานาจ  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 
 
 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
                   ลงชื่อ...............................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 
                                                         (................................................................) 
 
                      ลงชื่อ...................................................................ผูรบัมอบอํานาจ 

                          (................................................................) 
 

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

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

 
 
 



 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

                    ท่ี................................................. 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา...............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจําตัวประชาชน... 

เลขท่ี..........................................................ออกให ณ ...................................................เม่ือวันท่ี................................ 

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............. ถนน..............................แขวง/ตําบล........แมขาวตม........ 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........จังหวัด.......เชียงราย.......  เบอรโทร................................................. 

 ขอมอบอํานาจให.......................................................................... ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจาํตัวประชาชน... 

เลขท่ี..........................................................ออกให ณ ...................................................เม่ือวันท่ี................................ 

อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............. ถนน..............................แขวง/ตําบล........แมขาวตม........ 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........จังหวัด.......เชียงราย.......  เบอรโทร................................................. 

 เปนผูมีอํานาจรับเงิน............................................................. แทนขาพเจา “ท้ังในขณะมีชีวิตอยูหรือ
เสียชีวิตแลว” จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

       ลงชื่อ..........................................................ผูมอบอํานาจ 

             (………………….…………….……………….…) 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ 

              (……………………………..………………….…) 

 

ลงชื่อ..........................................................พยาน                         

              (………………………….…………………….…) 

 

ลงชื่อ..........................................................พยาน 

      (…………………………………..…………….…) 

 
 
 
*หมายเหต*ุ  เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจ 

1. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ      2. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
3. สําเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเขาธนาคาร) 

 
 



 

งานที่ใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคํารองรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ 
งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัด 
โทร.053-706081 ตอ 23 
 

วันจันทร – ศุกร  เวนวันหยุดราชการ 
ตลอดท้ังปงบประมาณ 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30 น. 
 

 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 กําหนดใหคนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคน
พิการ หรือคนพิการท่ียายทะเบียนบานมาอยูใหมภายในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหมา
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมากระทําการแทน ณ  
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปนับจากวันลงทะเบียน 
 
           ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
                         1. มีสัญชาติไทย 
                         2. มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
                         3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงตอง

ไดลงทะเบียนและยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการตอองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 

                         4. ไมเปนบุคคลท่ีอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
 
           ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ คนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการโดยวิธีใดหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                         1. รับเงินสดดวยตนเอง   
                         2. รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
                         3. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   
                         4. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
  
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 



 

ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. คนพิการมาแสดงตนตอเจาหนาท่ีเพ่ือยื่นคําขอ
ข้ึนทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
และตรวจสอบคุณสมบัติ  สัมภาษณ/บันทึกขอมูล
เพ่ิมเติม 
3. รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติเสนอผูบริหารเพ่ือจัดทําประกาศรายชื่อ 

5  นาที 
 

10  นาที 
 
 

ภายในระยะเวลาท่ี
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน
กําหนด 
 

งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
น.ส.พัสวีร  ไชยเมืองเลน 
น.ส.กุมาศตนันท  รักแม 

 
ระยะเวลา 
ไมเกิน  15  นาที/ราย  ในการรับคําขอข้ึนทะเบียน 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. บัตรประจําตัวคนพิการ (ไมหมดอายุ) พรอมสําเนาจํานวน  1  ฉบับ 
2. ทะเบียนบานฉบับจริง  พรอมสําเนาจาํนวน  1  ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาจํานวน  1  ฉบับ (กรณีแจงความประสงคขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร) 
** ในกรณีท่ีมีความจําเปนคนพิการท่ีไมสามารถมาข้ึนทะเบียนไดดวยตนเองสามารถมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อักษรใหผูพิทักษ/ผูอนุบาล เปนผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแทนได  โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี ้
1. หนังสือมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการของผูมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
 
 
คาธรรมเนียม 
ไมมีคาธรรมเนียมในการขอข้ึนทะเบียนคนพิการ 
 
 
การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  โทรศัพท  053-706081 ตอ 23 หรือ  
เวปไซต  www.maekhawtom.go.th 
 
 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 

http://www.maekhawtom.go.th/


 

ทะเบียนเลขท่ี........................./.................... 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
 
 
 
 

 
 
ขอมูลคนพิการ 

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

คํานําหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ).......................................................... 
ช่ือ...............................................นามสกุล...........................................เกิดวันท่ี...................เดือน..........................พ.ศ....................
อาย.ุ.................ป สญัชาติ.................... มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย....................
ถนน...................ตําบลแมขาวตม  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย  57100  โทรศพัท..................................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคําขอ ----  
ประเภทความพิการ          ความพิการทางการเห็น            ความพิการทางสติปญญา                   

   ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ความหมาย         ความพิการทางการเรยีนรู    
   ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย       ความพิการทางออทิสติก      
   ความพิการทางจติใจหรือพฤติกรรม         พิการซ้ําซอน    

สถานภาพ    โสด       สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืน ๆ....................................... 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .........................................................................................................................โทรศัพท.................................................................. 
มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ    เคยไดรบั(ยายภูมลิําเนา) เขามาอยูใหม เมื่อ................................................................ 
  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ       ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)............................................. 
มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................. โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี)  

  เงินสดดวยตนเอง                             เงินสดโดยผูรับมอบอํานาจ    
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

ธนาคาร                สาขา                                            
บัญชีเลขท่ี               ช่ือบัญชี                   

พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ     สําเนาทะเบียนบาน  
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ในกรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพความพิการผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 
ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมเปนบุคคลท่ีอยูในอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ และขอความ 
ดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการหากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหดําเนินการตามกฎหมาย 

             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................ 
                    (........................................................)                      (.......................................................) 
                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหต ุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคนพิการท่ีขอข้ึน
ทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สาม-ี ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียนช่ือ – สกุล (ผูรับมอบ
อํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 
---- ท่ีอยู.................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................โทรศัพท....................................................................... 
 



 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
          ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/น.ส. 
………........................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- แลว 
  เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคณุสมบัต ิ
เน่ืองจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
        (...................................................) 

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

คําสั่ง 
  รับลงทะเบียน     ไมรบัลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
       (................................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
วัน/เดือน/ป............................................ 

 
 
 
 

 
ทะเบียนเลขท่ี........................./.............. 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี...................................................................... 
 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ................. โดยจะไดรับเงินเบ้ียความ
พิการตั้งแตเดือน............................................. ในอัตราเดือนละ..............บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืนจะตองไป
ลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมโดยทันที เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการ
รับเงินเบ้ียความพิการ 

         

(ลงช่ือ)........................................................                (ลงช่ือ)........................................................ 
                  (........................................................)                      (.......................................................) 
                   ผูยื่นคําขอ/ผูรบัมอบอํานาจยื่นคําขอ                           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

 
หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไวเปนหลักฐานในการขึ้นทะเบียน 

 



 

                                                                                             ท่ี................................................... 
                                                   วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.............. 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.........................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร......................................... 

เลขท่ี......................................ออกให  ณ.....................................เม่ือวันท่ี............................อยูบานเลขท่ี.............. 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด...............................................โทรศัพท........................................... 
 
 ขอมอบอํานาจให..........................................................................เก่ียวพันเปน.......................................... 
ซ่ึงเปนผูถือบัตร.............................................เลขท่ี.............................................ออกให  ณ.................................... 
เม่ือวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน..........................แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 
 
 เปนผูมีอํานาจ  ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 
 
 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
                          ลงชื่อ.....................................................ผูมอบอํานาจ/คนพิการ/ผูดูแล 
                                                   (..........................................................) 
 
 
                   ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบอํานาจ 

                       (........................................................) 
 
 

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

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

หนังสือมอบอํานาจ 



 

 
                    ท่ี................................................. 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา...............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจําตัวประชาชน... 

เลขท่ี.............................................................ออกให ณ ........................................เม่ือวันท่ี........................................ 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................. ถนน...........................แขวง/ตําบล.....แมขาวตม......... 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........ จังหวัด.........เชียงราย......  เบอรโทร................................................. 

 ขอมอบอํานาจให.......................................................................... ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจาํตัวประชาชน... 

เลขท่ี.............................................................ออกให ณ ........................................เม่ือวันท่ี........................................ 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................. ถนน...........................แขวง/ตําบล.....แมขาวตม......... 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........ จังหวัด.........เชียงราย......  เบอรโทร................................................. 

 เปนผูมีอํานาจรับเงิน................................................. แทนขาพเจา “ท้ังในขณะมีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตแลว” 
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

       ลงชื่อ..........................................................ผูมอบอํานาจ 

             (………………….…………….……………….…) 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูรับมอบอํานาจ 

              (……………………………..………………….…) 

 

ลงชื่อ..........................................................พยาน                         

              (………………………….…………………….…) 

 
ลงชื่อ..........................................................พยาน 

                  (…………………………………..…………….…) 

 
 
 

งานที่ใหบริการ การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 

*หมายเหต*ุ  เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจ 
1.สําเนาบัตรประชาชน/บัตรคนพิการของผูมอบอํานาจ      2.สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
3.สําเนาบัญชีธนาคาร(กรณีโอนเขาธนาคาร) 

 
 
 
 



 

หนวยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
ขอบเขตการใหบริการ 
สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการ 
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
โทร. 053-706081 ตอ  23 

วันจันทร – ศุกร  เวนวันหยุดราชการ 
ตั้งแตเวลา  08.30-16.30 น.  
 

 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2548 กําหนดใหผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหารทองถ่ินท่ีตนเองมีภูมิลําเนาอยู ในกรณีท่ีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะหดวยตนเองไดสามารถมอบอํานาจใหผูอุปการะ มาดําเนินการแทนได ณ องคการบริหารสวนตําบล  
แมขาวตม   
           ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
                           1. มีสญัชาติไทย 
                           2. มีภมิูลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
                           3. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
                           4. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
           ในการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีไดรับความเดือดรอนกวา หรือผูท่ีมีปญหาซํ้าซอน  
หรือผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน กรณี
ผูปวยเอดสท่ีไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู ใหถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบ ตองไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไปเพ่ือพิจารณาใหม   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ 

ข้ันตอน ระยะเวลา หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 



 

1. ผูปวยเอดสมาแสดงตนตอเจาหนาท่ีเพ่ือยื่นคํา
ขอรับเงินสงเคราะหพรอมเอกสารหลักฐาน 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
และตรวจสอบคุณสมบัติ  สัมภาษณ/บันทึกขอมูล
เพ่ิมเติม 
3. เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสภาพความเปนอยู
ของผูปวยเอดส วาเปนผูมีคุณสมบัติสมควรไดรับ
การสงเคราะหหรือไม พิจารณาจากความเดือดรอน  
เปนผูมีปญหาซํ้าซอม  เปนผูท่ีอยูอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ 
4. เจาหนาท่ีจัดลําดับผูปวยเอดสเบื้องตนและให
ผูบริหารพิจารณาคัดเลือกข้ันตอไป 
 

10  นาที 
 

5 นาที 
 
 

3 วัน 
 
 

 
 

2 วัน 

งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
น.ส.พัสวีร  ไชยเมืองเลน 
น.ส.กุมาศตนันท  รักแม 

 
ระยะเวลา 
ไมเกิน  15  นาที/ราย  ในการรับคําขอข้ึนทะเบียน และ  ไมเกิน  5 วันทําการในการพิจารณาคัดเลือก 
 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 
1. ทะเบียนบานฉบับจริง  พรอมสําเนาจํานวน  1  ฉบับ 
2. ใบรับรองแพทยท่ีระบุวาเปนผูปวย “เอดส” 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาจํานวน  1  ฉบับ (กรณีแจงความประสงคขอรับเงินผานบัญชีธนาคาร) 
 
** ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูปวยเอดสท่ีไมสามารถมาข้ึนทะเบียนไดดวยตนเองสามารถมอบอํานาจเปนลาย
ลกัษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแทนได  โดยมีเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
1. หนังสือมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  จํานวน  1  ฉบับ 
 
 

คาธรรมเนียม 
ไมมีคาธรรมเนียมในการขอรับเงินสงเคราะห 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  โทรศัพท  053-706081 ตอ 23 หรือ  
เวปไซต  www.maekhawtom.go.th 
 

ตัวอยางแบบฟอรมและการกรอกขอมูล 
 

http://www.maekhawtom.go.th/


 

 

ลับ 
 
 
 
 
 
 

ใชปดทบัขอมูลขาวสารลบั 
 
 
 
 
 
 
 

ลับ 
 

 
       

  ใบคํารองท่ัวไป 



 

     
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
   วันท่ี................................................... 

เรื่อง ขอลงทะเบียนเพ่ือรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.......ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย โทร.................................. 

ขอยื่นคํารองตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เพ่ือแสดงความประสงคขอรับเงินสงเคราะห
ผูปวยฯ ของ........................................................................................ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

ความเห็นเจาหนาท่ี        คําสั่ง 
....................................................แจงเรื่อง          ……………………………………….. 
ขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส           ……………………………………….. 
เห็นควรดําเนินการ       ………………………………………. 
           

 (ลงชื่อ)..............................................      (ลงชื่อ).............................................. 
        (...............................................)                                (...............................................) 
      วันท่ี.........................................            วันท่ี......................................... 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  เอกสารแนบคํารอง   1. สําเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ  2. สําเนาทะเบียนบาน  1  ฉบับ 
                3. ใบรับรองแพทย 1 ฉบับ  4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร   1  ฉบับ 
 

แบบคําขอรับการสงเคราะห 

ลําดับท่ี ……………./พ.ศ.………… 



 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  ดวย…………………………..…………..……..………เลขประจําตัวประชาชน………………………...………...…. 
เกิดวันท่ี…………เดือน…………….……….พ.ศ………….อายุ…………ป  มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขท่ี…………….…..…..……. 
ถนน……………………ตรอก/ซอย…………………….หมูท่ี………….ตําบล………….…………..…อําเภอ......………………………… 
จังหวัด…………….……………รหัสไปรษณีย…………………….เบอรโทรศัพท............................................ 
   ขอแจงความประสงค ขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยโรคเอดส โดยขอใหรายละเอียด
เพ่ิมเติมดังนี้ 
  1. ท่ีพักอาศัย 
(     ) เปนของตนเองและมีลักษณะ    (     ) ชํารุดโทรมมาก   (     ) ชํารุดโทรมบางสวน    (    ) ม่ันคงถาวรดี 
(    ) เปนของ………………………….……………………………….เก่ียวของเปน…………….……………..…………..………………. 
 
   2.  ท่ีพักอาศัยอยูหางจากบานท่ีใกลท่ีสุดเปนระยะทาง…………………………..สามารถเดินทางได 
(    ) สะดวก (     ) ลําบาก  เนื่องจาก……………………………..………….…………………………………….………………… 
อยูหางจากชุมชน/หมูบานเปนระยะทาง………………………….สามารถเดินทางได 
(    ) สะดวก (     ) ลําบาก  เนื่องจาก………………………………………..………….………………………….………………… 
 
  3.  การพักอาศัย 
(    ) อยูเพียงลําพัง  เนื่องจาก…………………………….……………….…………………มาประมาณ…………..…….…….….…… 
(    ) พักอาศัยกับ………………………รวม………….คน  เปนผูสามารถประกอบอาชีพไดจํานวน………..……คน 
        มีรายไดรวม……………………บาท/เดือน  ผูท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดเนื่องจาก……….…………………………. 
 
  4.  รายได - รายจาย 
       มีรายไดรวม……………………..…บาท/เดือน  แหลงท่ีมาของรายได………………………………………….……………….. 
       นําไปใชจายเปนคา………………………………………..………………………..…………………………………….………….……… 
 
บุคคลท่ีสามารถติดตอได…………………………………………………………….สถานท่ีติดตอเลขท่ี……………….…..…………….. 
ถนน…………………….ตรอก/ซอย……………………..หมูท่ี…………….ตําบล………….……………..อําเภอ………………………… 
จังหวัด…………………………….รหัสไปรษณีย………….…..โทรศัพท……………………….. เก่ียวของเปน……..………….………. 

  ขาพเจาขอรับรองวาถอยคําท่ีใหขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

….…………………………………………….............ผูใหถอยคํา 

                                                                  (…………………………….………………………….) 

 

 
หนังสือมอบอํานาจย่ืนคํารองขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

 



 

                                                                                             ท่ี................................................... 
                                                   วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.............. 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.........................................................ซ่ึงเปนผูถือบตัร......................................... 

เลขท่ี...................................ออกให  ณ.....................................เม่ือวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี.............. 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย...................................ถนน......................................แขวง/ตําบล....................................... 
เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 
 
 ขอมอบอํานาจให..........................................................................เก่ียวพันเปน.......................................... 
ซ่ึงเปนผูถือบัตร...............................................เลขท่ี...........................................ออกให  ณ.................................... 
เม่ือวันท่ี..........................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.........................................
ถนน............................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 
 
 เปนผูมีอํานาจ  ยื่นคํารองขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 
 
 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
                   ลงชื่อ...............................................................ผูมอบอํานาจ/ผูปวยฯ 
                                                         (................................................................) 
 
             ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

                          (................................................................) 
 

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

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

หนังสือมอบอํานาจ 



 

 

                      ท่ี................................................. 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา...............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจําตัวประชาชน... 

เลขท่ี.............................................................ออกให ณ ........................................เม่ือวันท่ี........................................ 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................. ถนน...........................แขวง/ตําบล.....แมขาวตม......... 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........ จังหวัด.........เชียงราย......  เบอรโทร................................................. 

 ขอมอบอํานาจให.......................................................................... ซ่ึงเปนผูถือบัตร...ประจาํตัวประชาชน... 

เลขท่ี.............................................................ออกให ณ ........................................เม่ือวันท่ี........................................ 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................. ถนน...........................แขวง/ตําบล.....แมขาวตม......... 

เขต/อําเภอ......เมืองเชียงราย........ จังหวัด.........เชียงราย......  เบอรโทร................................................. 

 เปนผูมีอํานาจรับเงิน................................................. แทนขาพเจา “ท้ังในขณะมีชีวิตอยูหรือเสียชีวิตแลว” 
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

       ลงช่ือ.................................................ผูมอบอํานาจ 

             (………………….…………….……………….…) 

 

ลงช่ือ.................................................ผูรับมอบอํานาจ 

              (……………………………..………………….…) 

 

ลงช่ือ.................................................พยาน                         

              (………………………….…………………….…) 

 

ลงช่ือ.................................................พยาน 

      (…………………………………..…………….…) 

 
 
 

 

*หมายเหตุ*  เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจ 
1. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ      2. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 
3. สําเนาบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเขาธนาคาร) 

 
 
 
 
 



 

 
ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

เวนวันหยุดราชการ 
 

 

 
 
 

 
และสามารถรับเงินไดในปงบประมาณถัดไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

เพ่ือรบัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุจา้ 

อยา่ลมื !!!!  นะจะ๊ 

ไมมี่ช่ือ  ไมมี่สทิธิรบัเงิน  จา้ !!! 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

ตั้งแตเวลา  08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 
เวนวันหยดุราชการ 

 

และสามารถรับเงินไดในเดือนถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยา่ลมื !!!!  นะจะ๊ 

มีบตัรแลว้ ตอ้งรบีมา

ลงทะเบียน    
 



 

 
 
 

เพียงมีใบรับรองแพทยระบุชัดวา 

ปวยเปนโรค “เอดส” 
 
 

ตัง้แตเวลา  08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 
เวนวันหยดุราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

ยื่นคํารองแลว ขอมูลของทานจะถูกเก็บไวเปน
ความลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 
 
 
 
 

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 
 

 
 

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ 

 
        จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนท่ีผูสูงอายุจะไดรับในปจจุบัน การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอาย ุ
คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได    
   แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปนข้ัน ข้ึนไปเรื่อย 
ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอายุ 60 ป  โดยคํานวณตามปงบประมาณ มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป 
 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ  (แบบข้ันบันได) 
 

ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 
ข้ันท่ี  1 60 – 69 ป 600 
ข้ันท่ี  2 70 – 79 ป 700 
ข้ันท่ี  3 80 – 89 ป 800 
ข้ันท่ี  4 90 ป ข้ึนไป 1,000 

 

      ใหผู ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศท่ีบอรด
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม/และศาลากลางประจําหมูบาน (ติดประกาศ
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน)  และเวปไซตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
    และกอนการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในตนปงบประมาณ จะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ รายชื่อ
ผูขาดคุณสมบัติ  
 
 
 
 

      องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุท่ีมาข้ึนทะเบียนไว
แลว โดยจะเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ปถัดไป โดยกรมบัญชีกลางจะเปนหนวยงานท่ีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
ตามท่ีผูสูงอายุไดแจงความประสงคไว  ภายในวันท่ี  10  ของทุกเดือน 

 



 

ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

 
 
 
 
 

การจายเบี้ยยังชีพความพิการ 

 
 
 

 
 

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบชวงอายุ สําหรับคนพิการ 

 
        จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนท่ีคนพิการจะไดรับในปจจุบัน (เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตน
ไป) โดยการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพ  2  ชวง  
    

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน สําหรับคนพิการ  (แบบชวงอายุ) 
 

ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 
ชวงท่ี  1 1 เดือน – 18 ป 1,000 
ชวงท่ี  2 18 ปบริบูรณข้ึนไป  800 

 
 
 
 

 
 
 

      ใหผู ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศท่ีบอรด
ประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม/และศาลากลางประจําหมูบาน (ติดประกาศ
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน) และเวปไซตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
            และกอนการจายเบี้ยยังชีพความพิการในตนปงบประมาณ  จะจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ   

         องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับคนพิการท่ีมาข้ึนทะเบียนไวแลว 
โดยจะเริ่มจายในเดือนถัดไปภายหลังมาแจงความจํานง โดยกรมบัญชีกลางจะเปนหนวยงานท่ีโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร ตามท่ีคนพิการไดแจงความประสงคไว  ภายในวันท่ี  10  ของทุกเดือน 

 
 



 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

1. ตาย  
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 
หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ท่ี

กําหนด  
3. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ตองตรวจสอบ

เลขท่ีบัญชี และใหมีเงินคงเหลือหรือมีการเคลื่อนไหวรายการบัญชีอยางตอเนื่อง 
4. เม่ือยายภูมิลําเนาจาก องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน ตองแจงขอมูลเพ่ือให

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดรับทราบ และตองไปข้ึนทะเบียน ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม
ทันที  
    5. กรณีเสียชีวิต ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการเสียชีวิตให
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดรับทราบ (พรอมสําเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

 
  1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย  
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

3. ผูปวยเอดสตองมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  หรือถูกทอดท้ิง  หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู  หรือไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

  4. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดท่ี งานพัฒนาชุมชน  สํานักปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังนี้ 
  4.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 
  4.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
  4.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
  4.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พรอมสําเนา) 

5. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการแทนได 

6. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนท้ังผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการได
ท้ังหมด 

7. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยายภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) 
ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีก
ครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ียายเขาไปอยูใหม) ซ่ึงถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีก
ครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ถึง
เดือนท่ียายภูมิลําเนา เทานั้น 

8. กรณีคนพิการ/ผูสูงอายุ ท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสท่ี
เสียชีวิตตองแจงให งานพัฒนาชุมชนทราบภายใน 7 วัน  

 
 
 

 
 

 
 
 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs เทานั้น หากระบุวาปวยเปน 
HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง จะไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 
 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ (ปรับลดระยะเวลา) 
(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  เดมิ 15 นาที/ราย เวลาปฏิบัตงิานท่ีปรับลด 3-5 นาที/ราย 

เอกสารสําหรับการ 
รับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 
3.  ใบมอบอํานาจ(ถามี) 
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายช่ือ 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

5 นาที/ราย 

 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ (ปรับลดระยะเวลา) 
(การรับข้ึนทะเบียนคนพิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 
ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนคนพิการ  เดมิ  15 นาที/ราย  เวลาปฏบัิติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  (ปรับลดระยะเวลา) 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

5  นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารสําหรับการ 
รับข้ึนทะเบียนผูพิการ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 
3.  ใบมอบอํานาจ(ถามี) 
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายช่ือ 

 



 

(การรับข้ึนทะเบียนผูปวยเอดส) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 
ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูปวยเอดส  เดิม  15 นาที/ราย ในการรับคําขอข้ึนทะเบียน และ  ไมเกิน  5 วันทําการในการพิจารณาคัดเลือก  

เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย ในการรับคําขอข้ึนทะเบียน และ  ไมเกิน  3 วันทําการในการพิจารณาคัดเลือก  

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

5  นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเขากวางทอง 

1 วัน 

 

เอกสารสําหรับการรับข้ึนทะเบียนผูปวยเอดส 
1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2.สําเนาทะเบียนบาน 
3.ใบรับรองแพทย ระบุวาปวยเปน “เอดส” 
4.ใบมอบอํานาจ(ถามี) 
5.สําเนาสมุดบัญชี (โอนเขาบัญชี) 

จัดทําประกาศเพ่ือจายเงิน
สงเคราะห 

 

ตรวจสอบสภาพบานและ
ความเปนอยูของผูปวยเอดส 

1 วัน/ราย 



 

(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
( 1  วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนผูสู้งอาย ุ/ ผูรั้บแทน 

(กรณีมอบอาํนาจ)     
2.  หนงัสือมอบอาํนาจ  กรณีมอบอาํนาจ 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(สวนงานคลัง)  

1 วัน 

โอนเงินโดยกรมบัญชีกลาง 
ดึงระบบขอมูลจากระบบ

สารสนเทศฯ ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายช่ือ - ลงช่ือผูรับเงิน 

 
 

   

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 2 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



 

(การเบิก-จายเบ้ียความพิการ) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
 ( 1 วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบัตรประจําตัวคนพิการ / ผูรับแทน    
(กรณีมอบอํานาจ) 
2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ 
 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(สวนงานคลัง)  

1 วัน 

โอนเงินโดยกรมบัญชีกลาง 
ดึงระบบขอมูลจากระบบสารสนเทศฯ 

 

ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายช่ือ - ลงช่ือผูรับเงิน 

 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
 

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 



ข้ันตอนการตรวจสอบขอมูลกรมบญัชีกลาง 
 

1. ทุกวันท่ี 4 – 5 ของทุกเดือน ใหเขาระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน http://welfare.dla.go.th/Login.action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หนาระบบจะแจง สามารถตรวจสอบขอมูล การตรวจกรมปกครอง จากหนาขอมูลสงกรมบัญชีกลางไดแลว 
 

2. เขาระบบ แลวเลือกขอมูลกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความกรมบัญชีกลาง 



 

 

3. เลือกท่ีชองงวดท่ีจาย ในเดือนปจจุบัน เชน เดือนกุมภาพันธ เลือก 256502 
4. เลือกท่ีชอง ผลการตรวจสอบ เลือก ไมจายเงิน  
5. กดคนหา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ระบบจะโชวรายชื่อท่ีกรมบัญชีกลางไมจายเงิน และแจงเหตุผลอาทิ ผูมีสิทธิ์เสียชีวิต, วันเดือนปเกิดไมตรง
ปกครอง, เลขบัตรประจําตัวประชาชนผิด(คีย เลข 13 หลักผิด) , ยายท่ีอยู เปนตน 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนหา 

เหตุผลท่ีไมจายเงิน งวดท่ีจายเงิน 



 

 

 ** กรณี เสียชีวิตแลวดําเนินการเบิกจายเงินสดออกมารอจาย ใหทําบันทึกถอดถอน และบันทึกคืนเงินให
กองคลัง พรอมออกใบเสร็จ นําสําเนาใบเสร็จ (สีฟา) แนบบันทึก และถายเอกสารแนบฏีกา ตัวจริงใสแฟมบันทึก
ขอความ ***ไมตองคืนเงินไปทีกรมบัญชีกลาง  เนื่องจากกรมบัญชีกลางไมไดจาย คืนคลัง อปท. จบ**** 
 
 ** กรณี วันเดือนปเกิดไมตรงปกครอง ผิดพลาดใหดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง และกดยืนยันขอมูล
ใน ขอมูลกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการจายในเดือนถัดไปกรณีโอนเขาบัญชี สวนกรณีเงินสดกรมฯ จะโอนเขาบัญชี
ในเดือนถัดไป ซ่ึงควรบันทึกขอผิดพลาดรายงานกองคลังและผูบริหารทราบ (ตาม นส.ว 5360  ลว.27 ธันวาคม 
2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ** กรณีไมจายเงิน เนื่องจาก เลขบัตรประชาชนไมถูกตอง กรณีนี้ไมสามารถแกไขขอมูลในระบบฯ  ใหนํา
เงินในเทศบัญญัติจายไปพลางกอน แลวรายงานผูบังคับบัญชาทราบ และรายงานขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติม ไปท่ี
จังหวัด เปนลําดับ (ประมาณชวงเดือน กรกฎาคม)  
 

 ** กรณีไมจายเงิน เนื่องจาก ยายภูมิลําเนา กรณีนี้จะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุในเดือนตุลาคมของทุกป และเกิด
ข้ึนกับคนพิการไดทุกเดือน ใหตรวจสอบขอมูลวายายภูมิลําเนาจริงหรือไม และไมตองกดยืนยันใด ๆ ปลอยผาน 
กรณีเบิกเงินสดมาจาย ใหทําบันทึกถอดถอน และบันทึกคืนเงินใหกองคลัง พรอมออกใบเสร็จ นําสําเนาใบเสร็จ (สี
ฟา) แนบบันทึก และถายเอกสารแนบฏีกา ตัวจริงใสแฟมบันทึกขอความ 
 
 7. หลังจากวันท่ี 10 ของทุกเดือนหรือหลังกรมบัญชีกลางโอนเงินใหผูมีสิทธิ์  ใหดําเนินตรวจสอบระบบ จะโชว
รายชื่อท่ีกรมบัญชีกลางโอนไมสําเร็จ เนื่องจากเลขท่ีบัญชีธนาคารไมตอง/เลขท่ีบัญชีธนาคารติดเง่ือนไขให
ดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตองและกดยืนยันขอมูลในขอมูลกรมบัญชีกลางเพ่ือดําเนินการจายในเดือนถัดไปซ่ึง
ควรบันทึกขอผิดพลาดรายงานกองคลังและผูบริหารทราบ (ตาม นส.ว5360 ลว.27 ธันวาคม 62) 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบขอมูลผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม 
(https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home) 

 
ทุกวันท่ี 13 – 15 ของทุกเดือน (หรือดูการแจงหนาเว็บระบบสารสนเทศฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ อปท.) 
ใหเขามาตรวจสอบและรายงานผลการโอนเงินของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 
1. เขาเว็บระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home) 
2. คลิกท่ี เขาสูระบบเจาหนาท่ี 
 

 

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home
https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/home


 

 

 
3. ลงทะเบียนใหม (หากไมลงทะเบียนใหมขามไปดูขอท่ี 4) 

 
 **กรณีเขาสูระบบ หากเปลี่ยนผูใชงานจะตองทําหนังสือขอรหัสใหม โดยสงเมลใหและหนังสือให
กรมบัญชีกลาง โดยคลิกท่ี ลงทะเบียนใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบผลการโอนเงินของกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

• เลือก รายงาน 

• เลือกตรวจสอบการจายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรอกขอมูลใหครบถวน  
2. บันทึกขอมูล 
3. ปริ้นแบบพิมพลงทะเบียน 
4 จัดสงทางเมล/ไปรษณียไปยังกรมบัญชีกลาง 
5. รอ E-MAIL ตอบกลับ เพ่ือรับรหัสเขาระบบ 
6. รหัสเกาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ หรือเบ้ียความพิการ 

เลือกเดือนท่ีตองการตรวจสอบ 

รอบการจาย ใหเลือก  01 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
**ประเภทการจาย แนะนําใหตรวจสอบท่ีละเรื่อง คือ 
 - ต๊ิก เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ือตรวจสอบยอดการโอนเงินเขาบัญชี ตรงกับ บันทึกขอความตนเรื่อง
หรือไม และปริ้นรายงานผูบริหารและคลังทราบ เพ่ือรายงานผลการโอนเงินกรณีโอนเขาบัญชีธนาคาร 
 - ติ๊ก เงินสดเพ่ือตรวจสอบยอดการโอนเงินวาตรงกับท่ีทําฏีกาเบิกจายหรือไม หากตรงก็ถือวาดําเนินการ
เรียบรอยสมบูรณ หากไมตรง ตองหาวาใครขาด หรือเกิน 
 
**สถานะการจาย เลือกท้ังหมด คือประจําเดือนนั้น หากเลือกตกเบิก กรณี ท่ีระบบสารสนเทศฯ เบี้ยยังชีพมี
การกดยืนยัน หรือมีการแกไขขอมูล กรมบัญชีกลางก็จะโอนยอนหลัง เพ่ือใหตรวจสอบการโอน 
 
 
หมายเหตุ :  ทุกวันท่ี 10 ของเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินกรณีจายเงินให เขาบัญชีองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม ใหขอยอดเงินกับกองคลัง เพ่ือตรวจสอบยอดเงินท่ีทําฏีกา กับท่ีกรมบัญชีกลางโอน
วาตรงกันหรือไม หากตรงแสดงวาเสร็จสมบูรณ รอรายงานผลการโอนตอไป **กรณีไมตรง ใหรอ
ตรวจสอบและหาวาบุคคลใดขาด หรือเกิน และดําเนินการจายหรือเรียกคืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ติ๊กขอมูลดังนี้ 
- ผลการโอน เลือก โอนสําเร็จ 
- ประเภทการจาย เลือกสิ่งท่ีตองการดู เชน โอน
เขาบัญชีธนาคาร หรือเงินสด หรือท้ังหมด 
- สถานะ เลือกท้ังหมด 
- ประเภทรายงาน เลือก ประเภทท่ีตองการ 



 

 

สิ่งที่ตองทําทุกเดือน 
 
การตรวจสอบในระบบสารสนเทศเรื่องเบ้ียยังชีพตองเขาระบบสารสนเทศตองเขา 
เดือนละ 3 ครั้ง 
 
ครั้งท่ี 1 เขาระหวางวันท่ี  1 – 2 ของเดอืน   
  รายงานการจายเงินสวัสดิการรายบุคคล 
 
ครั้งท่ี 2 เขาระหวางวันท่ี 5 – 7 ของเดอืน (ทําบันทึกโอน)  
  รายงานผลการตรวจสอบรายการเตรียมจายเงิน 
  **ปกติถาเราจายเงินเราข้ันตอนนี้เราจะตรวจสอบทีหลังกอนจายเงิน** 
 
ครั้งท่ี 3 เขาระหวางวันท่ี  11 – 15 ของเดือน (รายงานเก็บให สตง.ตรวจ) 
 รายงานการโอนเงิน(ท้ังน้ีถือปฏิบัติตาม นส. นส.ว5360 ลว. 27 ธันวาคม 62) 

 
 
**ระบบสารสนเทศเบ้ียยังชีพของ กรม สถ (สี เ ขียว) จะดูไดภายหลังของ
กรมบัญชีกลาง (สีฟา) ประมาณ 2 วัน 
 
 
** กรณีเลขบัตรประชาชนผิด ระบบกรมบัญชีกลาง จะไมสงไปใหกรมการปกครอง
ตรวจ ดังน้ัน จะตองรอตรวจครั้งท่ี 2 ในระบบสารสนเทศของกรม สถ. 
 
 
 

 


