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สาสน์จากนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาชมุแสง 

   เนือ่งจากปัจจบุนัการใหบ้ริการประชาชน 

ในกระบวนงานเกี่ยวกบัการขออนญุาต  การอนมุตั ิ

ซ่ึงอยู่ภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองสว่น  

ทอ้งถ่ินมีขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตัหิลากหลายวิธี 

ขึน้อยู่กบัการใหบ้ริการงานนัน้ๆ ประชาชนที่ขอรบั 

บริการงานตา่งๆ จะตอ้งจดัเตรียมและตรวจสอบ 

หลกัฐานเอกสารประกอบการย่ืนขอรบับริการที่มี 

ความแตกตา่งกนั บ่อยครัง้ท่ีประชาชนที่มาขอรบั 

บริการกบัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาชมุแสง 

จะประสบกับปัญหาในเร่ืองของเอกสารประกอบการย่ืน ท า ให้ตอ้ง

เสียเวลา เสียค่าใชจ้่ายในการเดินทางโดยไม่จ าเป็น จากปัญหาดังกล่าว 

ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องในการประชาสัมพันธ์วิธีการ 

ขัน้ตอน ตลอดจน เอกสารที่จะตอ้งมีมาประกอบในการย่ืนขอรับบริการ

ตา่งๆ กบัองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาชมุแสง ดงันัน้ เพ่ือประชาสมัพนัธ์

กระบวนงานใหบ้ริการต่างๆ ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาชมุแสง

ใหบ้ริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่   จึงไดจ้ัดท าคู่มือการบริการประชาชนขึ้น

เพ่ือประชาสมัพันธแ์ละประกาศใหป้ระชาชนทราบในการใหแ้ละรับบริการ

ของประชาชนตอ่องคก์ารบริหารสว่นต าบลนาชมุแสง  และตอ้งการความ

คิดเห็นของประชาชนเพ่ือปรับปรงุการใหบ้ริการสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของประชาชนมากที่สดุ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มนี้เป็น

ประโยชนต์อ่ประชาชนและผูบ้ริการตอ่ไป 

  

 

นายบญุไทย  แสนกระจาย  

  นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลนาชมุแสง 

  การจัดเก็บภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี 
ขั้นตอนการให้บริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อม

เอกสารประกอบ  
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) 
เอกสารประกอบการพิจารณา  
๑. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7) 
**หากมีข้อสงสัยติดต่อกองคลัง  โทร.056-782-970 กด  2 

 
  
 

 การให้บริการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา
หมู่บ้าน 

ขั้นตอนการให้บริการ  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบฟอร์มแจ้งต่อเจ้าหน้าที ่ 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการ 5 วัน และรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบค าร้อง (ถ้าไม่มีสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ อบต.) 



**หากมีข้อสงสัยติดต่อกองช่าง  โทร.056-782-970 กด  0 
 

 
 
 
 
 

 
 
 การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี 
ขั้นตอนการให้บริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  
ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุง

ท้องที่ (ภ.บ.ท.11)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีผ่านมา (ภ.บ.ท.11)  

 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภายในเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี 
ขั้นตอนการให้บริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน (ภ.ร.ด.2)  
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษีโรงเรือน 
(ภ.ร.ด.12)  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12) 

 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 

 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  

ขั้นตอนการให้บริการ  
ขั้นตอนที่ 1 ยื่นใบค าร้องแจ้งเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์  
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

และแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน 7 วันท าการ 



เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบค าร้อง (ถ้าไม่มีสามารถขอใบค าร้องได้ที่ อบต.) 
3. รูปถ่ายประกอบการร้องทุกข์  (ถ้ามี) 
 
 กระบวนการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

ขั้นตอนการให้บริการ  

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นแบบฟอร์มขอสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภคต่อเจ้าหน้าที ่ 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ 
ขั้นตอนที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการ 8 ชั่วโมง และรายงานผลการสนับสนุนน้ า
อุปโภคบริโภคให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
เอกสารประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ใบค าร้อง (ถ้าไม่มีสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ อบต.) 

การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เมื่อเกิดภัยหนาว ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ 
ภายใน 4 วัน  
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย (ด้านที่พักอาศัย) เมื่อเกิดวาตภัย ระยะเวลา
ให้ความช่วยเหลือภายใน 1 วัน  
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อเกิดภัยแล้งหรือเมื่อประชาชนขอรับ
สนับสนุนน้ า อุปโภค บริโภค ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือภายใน ๘ ชั่วโมง  
4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อเกิดภัยอุทกภัยหรือเมื่อมีน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน ประชาชนและขอรับการช่วยเหลือ ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือภายใน          1 
ชั่วโมง 

5. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยภัย เมื่อเกิดภัยไฟไหม้อาคารบ้านเรือน สถานที่
ราชการ หรือพ้ืนที่สวนไร่นา  ประชาชนขอรับการช่วยเหลือ ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ
ทันทีท่ีได้รับแจ้ง  โดยสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุมายังฮอตไลน์สายด่วนที่แนบมากับ     ท้าย
คู่มือเล่มนี้ หรือโทรแจ้ง นายก อบต.นาชุมแสง  โทร. 089-436-4577   หรือโทรแจ้งมา 
ณ ที่ท าการ อบต.นาชุมแสง  โทร. 056-782-970 ในวันและเวลาราชการ 
ขั้นตอนการให้บริการ  
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุสาธารณภัยเข้าส ารวจพ้ืนที่และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
ขั้นตอนที่ ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายเพ่ือให้ความช่วยเหลือ เอกสาร
ประกอบ 
 1. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ 
2. ใบค าร้อง (ถ้าไม่มีสามารถขอใบค าร้องได้ที่ อบต.) 
3. รูปถ่ายสถานที่ประสบภัย (ถ้ามี) 

 

 
 
 

 การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ อบต.นาชุมแสง 



    โดยมีหลักฐานที่ต้องนามา ดังนี้ 
3.1 ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็น โรค

เอดส์จริง 
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา) 

4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง  จะมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได ้
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอาย ุและคนพิการด้วย สามารถด าเนินการได้ท้ังหมด 
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ย้ายภูมิลาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียน
บ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่
ใหม่ (เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) 
ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนาเท่านั้น 
7. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่
เสียชีวิตต้องแจ้งให้ อบต.นาชุมแสง ทราบภายใน 3วัน 
 

 
 
 
 

 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผู้พิการ  ในปี พ.ศ. 2558 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนรวมทั้ง
คนพิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558  ยื่นขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นขอ
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม       
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือ   
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลนาชุมแสง ** ไม่เกินวันที่  30 พฤศจิกายน  2558**  
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่เสนอแบบค าร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ ดังนี้ 
(1) บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(2) ทะเบียนบ้าน 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (ธนาคาร ธกส. สาขาหนองไผ่/สาขาท่าแดง 
เท่านั้น  ธนาคารอ่ืน ๆ จะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้) 
(4) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแบบค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
 

 
 
 
 
 



 
 
 การจดทะเบียนพาณิชย์ 
ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)    (10นาที/ราย) 
1. ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
2. เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจค าร้องขอและเอกสารต่าง ๆ 
3. ผู้ประกอบการรับใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์และช าระค่าธรรมเนียม  
เอกสารประกอบกรณีจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ 
- หนังสือมอบอ านาจ(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจอย่างละ 1 ฉบับ 
- ส าเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่    
1 ฉบับ 
เอกสารประกอบกรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 
- กรอกเอกสารค าขอ (แบบ ทพ.) และลงลายมือชื่อ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการจด
ทะเบียนพาณิชย์  ได้แก่ 
- ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบส าคัญสูญหาย) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอ านาจ(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจอย่างละ 1 ฉบับ 
เอกสารกรณีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้ 

กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. มีเอกสารเพ่ิมเติมที่ต้องยื่น) 
- ส าเนาเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อ(ชื่อร้าน) กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม) 
กรณีเปลี่ยนแปลงชนิดแห่งพาณิชกิจ (วัตถุประสงค์ของร้าน)  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ. ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม) 
 
 
 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ต่อ) 
กรณีเปลี่ยนแปลงที่ตั้งส านักงานใหญ่ (ที่ตั้งร้าน) หรือเพิ่มสาขา  
- กรอกเอกสารขอ (แบบ ทพ.) มีเอกสารเพ่ิมเติม 
- ส าเนาสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (กรณีไม่ใช่บ้านของตนเอง) พร้อม
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอมใช้สถานที่    
1 ฉบับ 
กรณียกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 
กรอกเอกสารค าขอ พร้อมยื่นเอกสารที่ต้องใช้ในการยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ 
- ใบส าคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (ตัวจริง) หรือ 
- เอกสารการแจ้งความ (กรณีใบส าคัญสูญหาย) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ หรือ 
- หนังสือมอบอ านาจ(กรณีผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้มาจดทะเบียนด้วยตนเอง)ติดอากร
แสตมป์ 10 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจอย่างละ 1 ฉบับ 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 
1. จดทะเบียนตั้งใหม่   จ านวน  50  บาท 
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ จ านวน  20  บาท 



3. จดทะเบียนยกเลิก   จ านวน  20  บาท 
4. ขอตรวจค้นเอกสาร   จ านวน  20  บาท 
5. ออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์  จ านวน  30  บาท 
6. ขอคัดส าเนาเอกสาร   จ านวน  30  บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 กระบวนงานขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ ในปี พ.ศ. 2558 
* ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม  2499  หรือผู้ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไม่ระบุวัน  
ไม่ระบุ เดือน  แต่ระบุปี พ.ศ. 2499  จะสามารถขึ้นทะเบียนได้ 
1. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่  (ระหว่างเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน 2558) 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้สูงอายุยื่นขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือใน
กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง ** ไม่เกินวันที่  30 พฤศจิกายน  2558**  
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง  
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่เสนอแบบค าร้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงตามทะเบียน 

(3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแบบค าร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นลงนามอนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (ธนาคาร ธกส. สาขาหนองไผ่/สาขาท่าแดง 
เท่านั้น  ธนาคารอ่ืน ๆ จะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้) 

ผู้สูงอายุจะได้เงินเท่าไหร่ ??  ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้ 

อายุ 60-69 ปี จะได้รับ  600  บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ  700  บาท 

อายุ 80-89 ปี จะได้รับ  800  บาท อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท  

  



 
 


