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คํานํา

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ

ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพ่ือ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่าย เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียความพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน

ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเร่ืองดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตําบล

โนนหอมจึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ข้ึน

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ผู้สูงอายุ

คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

เป็น เกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑



สารบัญ

บทนํา หน้า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ 1

- ผู้สูงอายุ

- ผู้พิการ

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพ 2-6

- ผู้สูงอายุ

- ผู้พิการ

- การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

- ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

- การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

- สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ

* ผู้สูงอายุ *

**************************
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังน้ี

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลสุวรรณคาม ( ตามทะเบียน บ้าน )

(๓) เป็นผู้ท่ีมีอายุ 50 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป ( ปัจจุบัน อายุ ๕๔ ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน

๑ ตุลาคม )

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้

ประจํา หรือ ผลประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้

พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพของ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตําบลโนนหอม

จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.โนนหอม อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ

* ผู้พิการ *

******************************************

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังน้ี

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตตําบลโนนหอม (ตามทะเบียน บ้าน)

(๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

(๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ ตําบลโนนหอม จะต้องมา

ข้ึนทะเบียนที่ อบต.โนนหอม อีกครั้งหนึ่งภายใน ๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือ รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี รูปถ่าย พร้อมสําเนา

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดงชื่อ และ เลขที่บัญชี) สําหรับกรณีท่ี

ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่น

คําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบ อํานาจติดต่อที่ อบต. โนนหอม พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของ ผู้รับมอบอํานาจ

*** ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ และย่ืนเอกสารประกอบ ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนหอม ***

****************************************************************************

******************

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือ รับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “ แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”

- บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง

พร้อมสําเนา

- ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าท่ีแสดง ชื่อ และ เลขที่บัญชี) สําหรับกรณีท่ี

ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร

หมายเหตุ : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ อํานาจ เป็นลายลักษณ์

อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แต่ต้องนํา หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการท่ีเป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย

***ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และย่ืนเอกสารประกอบ ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์

กองสวัสดิการสังคม อบต.โนนหอม***
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การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ให้ผู้ท่ีมายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการ

องค์การบริหารส่วนตําบลโนนหอม ภายในวันท่ี 15 มกราคม ของทุกปี ( นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอ

ข้ึนทะเบียน วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

อบต.จะดําเนินการเบิก – จ่าย เงินให้กับผู้สูงอายุและคน พิการท่ีมาข้ึนทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่ม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีถัดไป โดยจะจ่าย เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามท่ีผู้สูงอายุและคนพิการได้

แจ้งความ ประสงค์ไว้

***กําหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไม่เกินวันท่ี ๑๐ ของเดือนทุกเดือน( ตามความ

เหมาะสม)***

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

1. ผู้ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร - โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้รับมอบ

อํานาจ

2. ผู้ประสงค์รับเงินสด - สามารถรับเงินตามจุดท่ีได้แจ้งไว้ เช่น กองสวัสดิการ สังคม อบต. โนนหอมหรือ

ที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารับเงิน

สดในนามผู้สูงอายุ,คน พิการ หรือผู้รับมอบอํานาจ

การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได สําหรับผู้สูงอายุ

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ

คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได

“ข้ันบันได” หมายถึงการแบ่งช่วงอายุออกเป็นช่วงๆหรือเป็นขั้นข้ึนไปเรื่อยๆ โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี

***โดยคํานวณตามปีงบประมาณ และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี***

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน สําหรับผู้สูงอายุ ( แบบขั้นบันได )

ข้ัน ช่วงอายุ (ปี) จํานวนเงิน (บาท)

1 60-69 ปี 600

2 70-79 ปี 700

3 80-89 ปี 800

4 90 ปีขึ้นไป 1,000
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การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียยังชีพ

1. ตาย

๒. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.โนนหอม

๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

๔. ขาดคุณสมบัติ

หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง

๒. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอํานาจ แจ้งรับเป็นเงิน สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา

ท่ีกําหนด

๓. เม่ือย้ายภูมิลําเนาจาก อบต. โนนหอม ไปอยู่ภูมิลําเนา อื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ อบต.โนนหอมได้

รับทราบ

๔. ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว แสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่ต่อ

อบต. โนนหอม ระหว่าง วันท่ี ๑ - ๕ ตุลาคม ของทุกปี หรือ อบต.โนนหอม กําหนด

๕. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้

อบต. โนนหอมได้รับทราบ ( พร้อมสําเนามรณะบัตร ) ภายใน ๗ วัน

ข้ันตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ

๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก เอกสารรับรองความพิการ

๒. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ท่ี สํานักพัฒนา สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

สกลนคร (ศาลากลาง จังหวัด ) หรือที่ อบต.โนนหอม โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๒.๑ เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง)

๒.๒ รูปถ่ายคนพิการ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นําสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ

ผู้ดูแลคนพิการ จํานวนอย่าง ละ ๑ ฉบับ

๓. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ให้นํา

หลักฐาน ตามข้อ ๒.๔ – ๒.๕ มา ด้วย
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การต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ

การดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถต่อได้ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดสกลนคร (ศาลา กลางจังหวัด) หรือที่ อบต.โนนหอม โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๑. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม

๒. รูปถ่าย ขนาด 6 นิ้ว จํานวน 9 รูป

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จํานวน ๑ ฉบับ

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน

อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการให้

นําหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย

การเปล่ียนผู้ดูแลคนพิการ

การดําเนินการเปล่ียนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สํานักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดสกลนคร (ศาลากลาง จังหวัด) หรือที่ อบต.โนนหอม โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๑. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จํานวน ๑ ฉบับ

๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน

อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน

อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

๖. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรอง จํานวน ๑ ฉบับ (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ

ข้าราชการ ระดับ ๓ ข้ึนไป)

ข้อแนะนําสําหรับการย่ืนคําร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดย

สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบลโนนหอม

๓. การยื่นคําร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคําร้อง ได้ท่ี กองสวัสดิการสังคม

อบต.โนนหอม โดยนําหลักฐานมาเพื่อ ประกอบการยื่นดังนี้
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๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสําเนา)

๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสําเนา)

๔. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้

ผู้อุปการะมาดําเนินการแทนได้

๕. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นท้ัง ผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการ

ได้ท้ังหมด

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมา ได้ย้ายภูมิลําเนา (ย้ายช่ือในทะเบียน

บ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดําเนินการยื่นคําร้องขอรับ เบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย ภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซ่ึงถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ ดําเนินการยื่นคําร้องขอรับเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลําเนา เท่านั้น

๗. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิต

ต้อง แจ้งให้ กองสวัสดิการ สังคม อบต.โนนหอม ทราบภายใน ๗ วัน ( พร้อมสําเนามรณะบัตร )

***ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDS เท่าน้ัน หากระบุว่าป่วยเป็น HIV

หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์***



ภาคผนวก



แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ

ข้ันตอนการดําเนินงาน

การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ย่ืนคาขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสาร

หลักฐาน ( 5 นาที/ราย )

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน - ใบมอบอานาจ (ถ้ามี)

- สาเนาทะเบียนบ้าน - สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอานาจ

- สมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ

( 5 นาที/ราย )

คุณสมบัติไม่ครบถ้วน/ขาดคุณสมบัติ

เสนอผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้รหิาร)

และจดัทาหนงัสือแจง้ผูม้าขึน้ทะเบียนทราบ

คณุสมบติัครบถว้น

เสนอผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้รหิาร)

และจดัทาประกาศรายช่ือเป็นรายเดือน



แผนผังข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับข้ึนทะเบียนผู้พิการ

ข้ันตอนการดําเนินงาน

การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียผู้พิการ

ย่ืนคาขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสาร

หลักฐาน ( 5 นาที/ราย )

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม

เอกสารประกอบการตรวจสอบ

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน - ใบมอบอํานาจ (ถ้ามี)

- สาเนาทะเบียนบ้าน - สาเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอานาจ

- สมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. - สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ

( 5 นาที/ราย )

คุณสมบัติไม่ครบถ้วน/ขาดคุณสมบัติ

เสนอผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้รหิาร)

และจดัทาหนงัสือแจง้ผูม้าขึน้ทะเบียนทราบ

คณุสมบติัครบถว้น

เสนอผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้รหิาร)

และจดัทาประกาศรายช่ือเป็นรายเดือน


