คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
http://www.hinlekfai.go.th

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ
การยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
โทร. 0-4466-6351

สัญลักษณผูสูงอายุ

สัญลักษณคนพิการ

สัญลักษณวันเอดสโลก

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ กองสวัสดิการสังคม มีบทบาทหนาที่ในการจัด
สวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ และ
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้ รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียน
ผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และ
รับคํารองผูปวยเอดสเพื่อรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส รวมทั้งการจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ใหกับบุคคล
ดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาว
องคการบริหารสวนหินเหล็กไฟ จึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคํารองเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถกู ตองถึงสิทธิพึงไดรับรวมทั้งทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งทํา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนที่มาขอรับ
บริการตอไป

กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

ระยะเวลาการรับขึน้ ทะเบียน
ผูส ูงอายุ และคนพิการ

ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปนะจะ

พวกเรารีบไปขึ้นทะเบียน
ผูสูงอายุกันเถอะ
ระวังไมมีชื่อ ไมมีสิทธินะ
จะ

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
ผูสูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตลุมระวี (ตามทะเบียนบาน)
(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบันอายุ 59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน
1 ตุลาคม)
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับ
เงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว
และไดยายเขามาในพื้นทีล่ ุมระวี
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่องคการบริหารลุมระวี อีกครั้งหนึ่ง
ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......จา

ผูพิการ

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้

1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตลุมระวี (ตามทะเบียนบาน)
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยา ยเขามาในพื้นทีล่ ุมระวี
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่องคการบริหารสวนตําบลลุมระวี อีกครั้งหนึ่ง
ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ”
☺ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มี
รูปถาย พรอมสําเนา
☺ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง
อาจมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ได โดยใหผูรับมอบอํานาจติดตอที่ อบต.หินเหล็กไฟ
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูส ูงอายุ และยื่นเอกสาร
ประกอบ ไดที่ งานพัฒนาชุมชน อบต.หินเหล็กไฟ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”

☺ บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา
☺ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง
อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอ
แทน แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไป
แสดงตอเจาหนาที่ดวย คนพิการที่เปนผูสูงอายุสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ไดที่งานพัฒนาชุมชน อบต.หินเหล็กไฟ***

คําชี้แจง
ผู สู ง อายุ / คนพิ ก ารที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ อยู แ ล ว
ในพื้ น ที่ อื่ น ภายหลั ง ได ย า ยทะเบี ย นบ า นเข า มาอยู ใ นพื้ น ที่
ตําบลหินเหล็กไฟ ใหมาแจงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตอที่ อบต.หินเหล็กไฟ แตสิทธิในการรับเงินยังคงอยูที่เดิมจน
สิ้นปงบประมาณ เชน

นายดํา รับเงินเบี้ยยังชีพอยู อบต.หนองสนิท
ภายหลังไดแจงยายที่ อยูมาอยูพื้นที่ตําบลหินเหล็ก
ไฟในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
นายดําตองมาขึ้นทะเบียนใหมที่ ตําบลหินเหล็ก
ไฟภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต นายดํา
จะยั ง คงรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ที่ อบต.หนองสนิ ท
อยู จ นถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2558 และมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ที่ ตํ า บลหิ น เหล็ ก ไฟ ในเดื อ น
ตุลาคม 2558 เปนตนไป

ประกาศรายชื่อ ผูมีสทิ ธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุและคนพิการ
ใหผูที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่
บอรด ประชาสัม พัน ธ ณ ที่ ทํา การ อบต.หิ นเหล็ก ไฟ ภายในวั นที่ 15
ธันวาคม ของทุกป (นับจากวันสิ้นสุดกําหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่
30 พฤศจิกายน ของทุกป)

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ

อบต.ลุมระวี จะดําเนินการเบิก – จายเงินใหกับผูสูงอายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียนไวแลว โดยจะเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ของปถัดไป
โดยมอบหมายใหพนักงาน อบต. เปนผูนําเงินสดไปจายในแตละหมูบาน
ใหกับผูสูงอายุและผูพิการที่ ศาลาประชาคมของหมูบานหรือสถานที่อื่น
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจงใหทราบลวงหนา และรับเงินสด
ในนามผูสูงอายุ คนพิการ หรือผูรับมอบอํานาจ

กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1 - 10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได
สําหรับผูส ูงอายุ
****************************

จํ า นวนเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ต อ เดื อ นที่ ผู สู ง อายุ จ ะได รั บ ในป จ จุ บั น
(ป 2558) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพ
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเป นชวงๆ
หรือเปนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มตั้งแตอายุ 60 ป

โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป
ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผูส ูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น

ชวงอายุ (ป)

จํานวนเงิน (บาท)

ขั้นที่ 1

60 – 69 ป

600

ขั้นที่ 2

70 – 79 ป

700

ขั้นที่ 3

80 – 89 ป

800

ขั้นที่ 4

90 ป ขึ้นไป

1,000

วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ
การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน
เทานั้น เชน
1. นาย ก เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาย ก
จะอายุ 70 ป หมายความวา นาย ก จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ
700 บาท ในเดือนตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)
2. นาง ข เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข จะ
อายุ 69 ป หมายความวา นาง ข จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ เดือนละ 600
บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป

การนับรอบปงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน
ปงบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
ปงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.ลุมระวี
3. แจงสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ
หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสดตองมา
รับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก อบต.ลุมระวี ไปอยูภูมิลําเนาอื่น ตองแจงขอมูล
เพื่อให อบต.หินเหล็กไฟ ไดรับทราบ
4. ใหผูทรี่ ับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยูตอ
อบต.หินเหล็กไฟ ระหวางวันที่ 1 – 5 ตุลาคม ของทุกป
5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการ ของผูรับเงิน
เบี้ยยังชีพแจงการตาย ให อบต.หินเหล็กไฟ ไดรับทราบ (พรอมสําเนา
ใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ
+++++++++++++++++++++

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย
โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง
(ตัวจริง)
2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 รูป
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํ า น ว น อ ย า ง ล ะ
1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทําบัตร
ประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย
4. หลั ง จากได บั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก ารให ไ ปเปลี่ ย นสิ ท ธิ์ ผู พิ ก าร
(ท.74) ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตามสิทธิ์ หลักที่ใชบัตรทองอยู
(สําหรับผูที่ใชสิทธิ์เบิกไดโดยตรงไมตอง ทําตามขอ7)

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ

การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถติดตอไดที่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดบุรีรัมย โดยใช
เอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอตออายุ
บัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ

การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย
โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพือ่ ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
1. ผูป วยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.หินเหล็กไฟ
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่ กอง
สวัสดิการ อบต.หินเหล็กไฟ โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่น
ดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวา
ปวยเปนโรคเอดสจริง
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุและ
คนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด

6. กรณีผูปวยเอดสไ ดรั บ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว ตอมาไดยาย
ภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น อื่ น ผู ป ว ยเอดส ต อ งดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ร อ งขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไป
อยู ใ หม (เพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส จากองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม ) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยาย
ภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยัง ชีพผูปวยเอดส
ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูป วยเอดสเสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติ
ของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตอง แจงใหงานพัฒนาชุมชน อบต.หินเหล็กไฟ
ทราบภายใน 7 วัน

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs
เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภูมิคมุ กันบกพรอง จะ
ไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ)
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ (ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) /
จัดทําประกาศรายชื่อ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ)
ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม
เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ (ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) /
จัดทําประกาศรายชื่อ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยผูสูงอายุ)
จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ/
ผูรับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

ขั้นตอนการรับเงินสด
ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผานธนาคาร
สงเอกสารธนาคาร
รับเงินไดไมเกิน 2 วันทําการ

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยความพิการ)
จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ
เอกสารสําหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ/
ผูรับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ

ขั้นตอนการรับเงินสด
ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
1 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผานธนาคาร
สงเอกสารธนาคาร
รับเงินไดไมเกิน 2 วันทําการ

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน

ตัวอยางแบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนเลขที่...................................../2558
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน.........................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) ........................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
- - ที่อยู. ............................................................................................................................
.........................................................................โทรศัพท.................................................................................................
เขียนที่ ........อบต.หินเหล็กไฟ.......
วันที.่ .............เดือน..................................พ.ศ.....................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล
.......................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ป สัญชาติ ไทย มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที.่ .....................หมูที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน
................................
ตําบล/แขวง ......หินเหล็กไฟ....... อําเภอ/เขต .......คูเมือง....... จังหวัด ........บุรรี ัมย.............. .
รหัสไปรษณีย ......31000........ โทรศัพท ................................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
แยกกันอยู
อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหความพิการ
ยายภูมลิ ําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันที.่ ..........................................................................................................โดยยายมาจาก
(ระบุที่อยูเดิม.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
รับเงินสดดวยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ดรับมอบอํานาจจากผูม ีสิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ดรับมอบอํานาจจากผูมี
สิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุผา นธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัตคิ รบถวน ไมไดเปนผูร บั บํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
เจาหนาที่ผรู ับลงทะเบียน

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
เปนผูมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน
เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
คําสั่ง

รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนลุม ระวี
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ดตรวจสอบแลว
มี
ความเห็นดังนี้
สมควรรับลงทะเบียน ไมสมควรรับลงทะเบียน
(ลงชื่อ)............................................................. กรรมการ
(.......................................................)
(ลงชื่อ)............................................................. กรรมการ
(.......................................................)
(ลงชื่อ)............................................................. กรรมการ
(.......................................................)

ไมรับลงทะเบียน อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองคการบริหารสวนลุม ระวี
วัน/เดือน/ป.............................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผสู ูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.
ผูสูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขที.่ .......................หมูที่.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผูสูงอายุยายภูมลิ ําเนาที่ไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะตองไปลงทะเบียน
ยื่น
คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ ณ ที่องคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษา
สิทธิใหตอเนื่อง

(ลงชื่อ).................................................................
(.............................................................)
เจาหนาที่ผูรบั ลงทะเบียน

ทะเบียนเลขที.่ .................../2558
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน: ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ
เกี่ยวของกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน บิดา - มารดา บุตร สามี- ภรรยา พี่นอง ผูดูแลคนพิการ
อื่นๆ ...............ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผูรับมอบอํานาจ - - ที่อยู. ........................................................โทรศัพท
เขียนที.่ ..........................................................
วันที.่ .......................เดือน...............................พ.ศ
.......................
คํานําหนานาม เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว อื่นๆ (ระบุ).........................
ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชอื่ อยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท.ี่ ..................หมูท.ี่ ...................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล ....หินเหล็กไฟ....
อําเภอ ......คูเมือง.....จังหวัด ......บุรีรัมย...... รหัสไปรษณีย .......31000......โทรศัพท................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการที่ยื่นคําขอ - ประเภทความพิการ
ความพิการทางการเห็น
ความพิการทางสติปญ
 ญา
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเรียนรู ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
รางกาย
ความพิการทางออทิสติก
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการซ้ําซอน
ไมระบุความพิการ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
แยกกันอยู
อื่น ๆ...........
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได ...........................................................................โทรศัพท
.................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เคยไดรับ(ยายภูมิลาํ เนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อื่นๆ (ระบุ)........
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ
ไมสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได
มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธดี ังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธ)ี
รับเงินสดดวยตนเอง รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสิ ิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี
สิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูม ีสิทธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี........................................................เลขที่บัญชี
…………………………………………
พรอมแนบเอกสารดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน ไมไดเปนผูร ับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
(.......................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
หมายเหตุ ใหขดี ฆาขอความที่ไมตอ งการออก และทําเครื่องหมาย √ ในชอง หนาขอความที่ตองการ

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
- - แลว
เปนผูมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถวน
เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก
............................................................................................
.........................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนลุม ระวี
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ดตรวจสอบ
แลวมี
ความเห็นดังนี้
สมควรรับลงทะเบียน
ไมสมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)

คําสั่ง
รับลงทะเบียน

ไมรบั ลงทะเบียน

อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกองคการบริหารสวนลุมระวี
วัน/เดือน/ป............................................

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที.่ ............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะไดรับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท กรณีคนพิการยายภูมิลาํ เนาไปอยู
ที่
อื่น (ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ณ ทีอ่ งคการบริหารสวนลุมระวีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อรักษาสิทธิใหตอเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ
...................................................
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือ
มอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ที่.......................................
วันที่..............เด................................พ.ศ...........
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร.........................................
เลขที.่ ......................................ออกให ณ.......................................เมือ่ วันที.่ ..............................อยูบานเลขที.่ .............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท...........................................
ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน..........................................
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที.่ .............................................ออกให ณ....................................
เมื่อวันที.่ .........................................อยูบานเลขที.่ ...................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท.........................................................
เปนผูมีอํานาจ ........................ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ.............. แทนขาพเจาจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทํา

ดวย
ตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูส ูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือ
มอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ

ที.่ ......................................
วันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ...........

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร.........................................
เลขที.่ ......................................ออกให ณ.......................................เมือ่ วันที.่ ..............................อยูบานเลขที.่ .............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท...........................................
ขอมอบอํานาจให............................................................................เกีย่ วพันเปน..........................................
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที.่ .............................................ออกให ณ....................................
เมื่อวันที.่ .........................................อยูบานเลขที.่ ...................หมูท.ี่ .............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท.........................................................
เปนผูมีอํานาจ .........รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ....... แทนขาพเจา โดยขาพเจามอบอํานาจใหรับเงินเบี้ยยังชีพราย

เดือนทุก
เดือนตลอดปงบประมาณ............หรือจนเสร็จการ

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทํา

ดวย
ตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูส ูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือ
แสดงความประสงครับเงินเบีย้ ยังชีพ
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
เขียนที.่ ................................................................
วันที.่ .............เดือน......................พ.ศ.................
เรียน นายกองคการบริหารสวนหินเหล็กไฟ
ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมีสิทธิไดรบั การสงเคราะหเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ลําดับที.่ .......................นั้น
ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................
เลขที่บัญชี................................................................................................
( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ............................................................
(........................................................)

สารพัน
คําถาม

ถาม : ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไมได เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครัฐอยูแลว
หรือ กรณีไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับ
โทษจําคุก ถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
เชนกัน
ถาม : บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม?
ตอบ ขึ้นทะเบียนได
ถาม : ถารับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดสอยูแลว จะสามารถขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได
ถาม : พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ ขึ้นทะเบียนได ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต)
เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน
ถาม : ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ ขึ้นทะเบียนไดคะ
ถาม : ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,
สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุได
หรือไม

ตอบ ขึ้นทะเบียนไมได เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อพนจากตําแหนง
แลว สามารถมาขึ้นทะเบียนได
ถาม : ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีชื่ออยูในทะเบียนบานใน
ประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ สามารถขึ้นทะเบียนได
ถาม : ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน
ไดหรือไม
ตอบ ได โดยมายื่นความประสงคไดที่ อบต.หินเหล็กไฟ

