คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 6324
โทรสาร 0 7781 1888

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่า ยเงิน เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบ ริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้น ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเอง หรือ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ

2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล
ที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จ ะมีสิทธิรั บ เงิน เบี้ย ยัง ชีพผู้สูงอายุ ใ นปีงบประมาณถัด ไป ยื่น คํ า ขอตามแบบพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
กําหนด ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการได้
2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
ถัดไปหรือผู้รับมอบอํานาจ ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
(ระยะเวลา 3 นาที/ราย)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(ระยะเวลา 3 นาที/ราย)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

3. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ผู้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอํานาจ
(ระยะเวลา 2 นาที/ราย)
ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที/ราย และสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง จะปิดประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. บัต รประจํา ตัวประชาชน หรือบัต รอื่น ที่ออกโดยหน่ว ยงานของรั ฐ ที่มีรูป ถ่า ย
พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
5. ใบมอบอํา นาจ (ถ้า มี) กรณีผู้สูง อายุที่ไ ม่ส ามารถมาลงทะเบีย นด้ว ยตนเอง
อาจมอบอํา นาจให้ผู้อื่น เป็น ผู้ยื่น คํา ขอรับ เบี ้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุไ ด้ พร้อ มสํา เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ
6. บัต รประจํา ตั ว ประชาชนหรือ บัต รอื่ น ที่ ออกโดยหน่ว ยงานของรั ฐ ที่มี รูป ถ่า ย
พร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน)
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอํานาจ)

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เ ป็น ไปตามข้อตกลงที่ร ะบุไว้ข้า งต้น หรือเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ป รากฏรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถติดต่อเพื่อรับร้องเรียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ : 0 7782 6324 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ชั้น 1)
โทรศัพท์ : 0 7781 1422 หรือ เว็บไซต์ http://www.ranongcity.go.thหรือที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมือง
ระนอง

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที.่ ..................................../2557
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้ บุคคลอืนมายืนคําขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยืนคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกียวข้ องเป็ น...............................................กับผู้สงู อายุที
ขอลงทะเบียน
ชื อ -ส กุ ล
( ผู้ รั บ ม อ บ อํ า น า จ )
ข้..........................................................................เลขประจํ
อมูลผูส้ ูงอายุ
าตัวประชาชน
เขียนที.่
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติมีชื่ออยู่ในสําเนา
ทะเบียนบ้านเลขที.่ .....................หมู่ท/ี่ ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตําบล/แขวงอําเภอ/เขตจังหวัด.
รหัสไปรษณีย์โทรศัพท์..................................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคําขอ
----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ...........................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือ สวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)..........................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
(..........................................................)
ผู้ยื่นคําขอ/ผูร้ ับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทําเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย / นาง / นางสาว
.............................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
----
 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................................................................
.............................................................................................
(ลงชื่อ)........................................................................
(....................................................................)
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบล จปร.
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้
สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

คําสั่ง
รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้ .
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอํานาจ
ที.่ ..........................................
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.............................................
เลขที.่ ...................................ออกให้ ณ............................เมื่อวันที.่ .......................อยู่บ้านเลขที.่ ..........................
หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................................
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด...............................โทรศัพท์..................................
ขอมอบอํานาจให้...............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................
เลขที.่ ..............................ออกให้ ณ.................................เมื่อวันที.่ ............................อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย........................ถนน................................แขวง/ตําบล...................................................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................โทรศัพท์.....................................
เป็นผู้มีอํานาจ

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ .................................................................. ผู้มอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)

คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 6324
โทรสาร 0 7781 1888

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและ
ยื่น คํา ขอรับ เงิน เบี้ย ความพิก ารในปีง บประมาณถัด ไป ณ ที่ทํา การองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่ต นมี
ภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือ
ผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ ค นพิ ก ารเป็ น ผู้ เ ยาว์ ซึ่ ง มี ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถหรื อ คนไร้
ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐาน
การเป็นผู้แทน ดังกล่าว

วิธีการ
1. คนพิการ ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบ าล แล้ว แต่กรณี ยื่น คํา ขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณี คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
ถัด ไปหรือผู้รับ มอบอํา นาจ ยื่น คํา ขอลงทะเบีย น รับ เงิน
เบี้ยความพิการพร้อมเอกสารหลักฐาน
(ระยะเวลา 3 นาที/ราย)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(ระยะเวลา 3 นาที/ราย)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

3. ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้ผู้ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
ขอลงทะเบียน
(ระยะเวลา 2 นาที/ราย)

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที/ราย และสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง จะปิดประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
2. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
พร้อมสําเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
4. สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร พร้ อมสํา เนา (กรณี ที่ผู้ข อรั บ เงิน เบี้ ย ความพิ การ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร)
5. บัต รประจํา ตั ว ประชาชนหรือ บัต รอื่ น ที่ ออกโดยหน่ว ยงานของรั ฐ ที่มี รูป ถ่า ย
พร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
(กรณียื่นคําขอแทน)
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี การยื่นคําขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เ ป็น ไปตามข้อตกลงที่ร ะบุไว้ข้า งต้น หรือเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ป รากฏรายชื่อ
ผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถติดต่อเพื่อรับร้องเรียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ : 0 7782 6324 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ชั้น 1)
โทรศัพท์ : 0 7781 1422 หรือ เว็บไซต์ http://www.ranongcity.go.thหรือที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์เทศบาลเมือง
ระนอง

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที.่ ......................../2557
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน :ผูย้ ื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวข้องกับ
คนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น บิดา - มารดา  บุตร สามี- ภรรยา พี่น้อง ผู้ดูแลคนพิการ  อื่นๆ .................
ลงทะเบียน ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)......................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ---ที่อยู่ ....................................................................โทรศัพท์..................................

ข้อมูลคนพิการ
เขียนที.่ ...........................................
วันที.่ .......................เดือน...............................พ.ศ...................
คํานําหน้านาม เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).................................................................
ชื่อ....................................................นามสกุล..............................................เกิดวันที.่ .............เดือน..........................พ.ศ..............
อายุ...............ปี สัญชาติ................... มีชื่ออยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขที.่ ............. .......หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย.....................
ถนน........................ตําบล...................….อําเภอ…................จังหวัด…….....…..รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์.........................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคําขอ ----
ประเภทความพิการ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางสติปัญญาความพิการทางออทิสติกพิการซ้ําซ้อน
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเรียนรู
้ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพ โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ......................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้อมูลทั่วไป :สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพเคยได้รับ(ย้ายภูมิลาํ เนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.........................
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
มีอาชีพ (ระบุ)......................................................รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ ...................................................................... ................................... ................................... ........................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
รับเงินสดด้วยตนเองรับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอํานาจจากผูม้ ิสิทธิ/ผู้ดแู ล โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ/ผูด้ ูแลธนาคาร......................................................................
ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บญ
ั ชี ………………………………………………………………
พร้อมแนบเอกสารดังนี
้ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สําเนาทะเบียนบ้านสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ(ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
(.......................................................)
ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่ ม่ต้องการออก และทําเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก............................................................................................
.........................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบล จปร.
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)

คําสั่ง
 รับลงทะเบียนไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................

(ลงชื่อ).................................................
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
วัน/เดือน/ปี............................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้พิการทีย่ ื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้ .
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 ในอัตราเดือนละ 800 บาทกรณีคนพิการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ที่อื่น
(ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2557 ถึ ง 30 พฤศจิ ก ายน 2558) จะต้ อ งไปลงทะเบี ย นยื่ น คํา ขอรั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร
ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอํานาจ
ที.่ ..........................................
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.............................................
เลขที.่ ...................................ออกให้ ณ............................เมื่อวันที.่ .......................อยู่บ้านเลขที.่ ..........................
หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตําบล................................................
เขต/อําเภอ.......................จังหวัด...............................โทรศัพท์..................................
ขอมอบอํานาจให้...............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................
เลขที.่ ..............................ออกให้ ณ.................................เมื่อวันที.่ ............................อยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ท.ี่ ............ตรอก/ซอย........................ถนน................................แขวง/ตําบล...................................................
เขต/อําเภอ................................จังหวัด.............................โทรศัพท์.....................................
เป็นผู้มีอํานาจ

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ .................................................................. ผู้มอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)

คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 6324
โทรสาร 0 7781 1888

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.และ 13.00 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการรับเงิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2552 กํา หนดให้องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จ่า ยเงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุให้แก่ผู้มีสิท ธิ
ตามระเบียบนี้เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนาม
บุคคลที่รับมอบอํานาจ เป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบนี้เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการหรือในนาม
ผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีรับเป็นเงินสด)
1. ผู้สูงอายุ หรือผู้แทน (กรณีมอบอํานาจ) แสดงบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่าย
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)
3. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง

รับเงินเบี้ยความพิการ(กรณีรับเป็นเงินสด)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
1. ผู้พิการแสดงบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
(กรณีมอบอํานาจ) แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรปู ถ่าย
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)
3. จ่ายเงินเบี้ยความพิการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง
(ระยะเวลา 1 นาที/ราย)
ระยะเวลา
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที/ราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
รับเงินเบี้ยความพิการ
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้ดูแลคนพิการ (กรณีมอบอํานาจ)

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อรับร้องเรียนได้ที่ กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองระนอง โทรศัพท์ : 0 7782 6324 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลเมืองระนอง (อาคาร
ใหม่ชั้น 1) โทรศัพท์ : 0 7781 1422 หรือ เว็บไซต์ http://www.ranongcity.go.thหรือที่ตู้รับเรื่องร้องทุกข์
เทศบาลเมืองระนอง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

ออกใบรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องและเอกสารหลักฐาน

2 นาที/ราย

5 นาที/ราย

เอกสารหลักฐาน
1.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทําประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แผนผังแสดงขัน# ตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
(การรั บขึน# ทะเบียนผ้ พ
ู กิ าร)
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

ออกใบรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําร้องและเอกสารหลักฐาน

2 นาที/ราย

5 นาที/ราย

เอกสารหลักฐาน
1. บัตรประจําตัวคนพิการ พร้อมสําเนา
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา (กรณีผู้แทน)
5. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทําประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ)
จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)
1 วัน

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด
กรณีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับแทน
(กรณีมอบอํานาจ)
กรณีรับเบี้ยความพิการ
แสดงบัตรประจําตัวคนพิการ / บัตรประจําตัว
ประชาชนบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป
ถ่ายของผู้รับแทน (กรณีมอบอํานาจ)

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน

2 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(ส่วนงานคลัง)

รับเงินผ่านธนาคาร
ส่งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

รับเงินสดในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ/์ ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน
3 นาที/ราย

