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จงัหวดันครราชสีมา
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รวบรวมโดย
งานพฒันาชมุชน   สาํนกัปลดัเทศบาล

เทศบาลตาํบลมะค่า  อาํเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสีมา
งานการจดัการความร ู ้(KM–Knowledge Management)



คํานํา

เทศบาลตาํบลมะค่า งานพัฒนาชมุชน สาํนกัปลดัเทศบาล มีบทบาทหนา้ทีในการจัด
สวัสดิการสงัคมใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมในเขตเทศบาลตาํบลมะค่า และส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตใหก้บับคุคลเหล่านี รวมทังมีบทบาทหนา้ทีในการดาํเนินการรับลงทะเบียนผูส้งูอายเุพือ
รับเงนิเบียยังชีพผูส้งูอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพือรับเงนิเบียความพิการ และรับคาํ
รอ้งผูป่้วยเอดสเ์พือรับเบียยังชีพผูป่้วยเอดส์ รวมทังการจ่ายเงนิเบียยังชีพฯ ใหก้ับบคุคล
ดงักลา่ว โดยถือปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจ่ายเบียยังชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเบียความพิการขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน พ.ศ.

ดงันัน เพือใหป้ระชาชนทีมาขอรับบริการไดม้ีความเขา้ใจทีถกูตอ้งมีแนวทางในการ
ปฏิบัติทีชดัเจน ซึงจะนาํไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้งในการขอรับบริการในเรือง
ดงักล่าวเทศบาลตาํบลมะค่า จึงไดจ้ัดทาํคู่มือการลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบียยังชีพ
ผูส้งูอาย ุการลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบียความพิการ การยืนคาํรอ้งเพือรับเงนิเบียยัง
ชพีผูป่้วยเอดส์ ขึน

เทศบาลตาํบลมะค่า หวังเป็นอย่างยิงว่าคู่มือฉบับนีจะเป็นส่วนหนึงทีทาํใหผู้ส้งูอายุ
คนพิการ และผูป่้วยเอดส ์มีความเขา้ใจทีถกูตอ้งถึงสิทธิพึงไดร้ับรวมทังทราบแนวทางในการ
ปฏิบัติทีชดัเจนซึงทาํใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบคุคลดงักล่าวและประชาชนทีมาขอรับบริการ
ตอ่ไป

งานพฒันาชมุชน
เทศบาลตาํบลมะค่า



อยา่ลืม !!!! นะจะ๊
ไม่มีชือ  ไมมี่สิทธิ   จา้ !!!

เป็นวนัรบัขึนทะเบียน
ผ ูส้งูอายแุละผ ูพิ้การ......จา้



คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิขึนทะเบียนรบัเงิน
เบียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายตุรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง
ตามรายการดงันี

(1) มสีญัชาตไิทย

(2) มีภมูิลาํเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลมะค่า (ตามทะเบียน
บา้น)

(3) เป็นผูท้ีมีอายุ 60 ปี บริบรูณใ์น ปีถัดไป (ปัจจบุันอายุ
59 ปี บริบรูณ์ และตอ้งเกิดกอ่น 1 ตลุาคม)

(4) ไม่เป็นผูไ้ดร้ับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื์นใดจาก
หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่
ผูร้ับเงินบํานาญ เบียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอืนใดในลักษณะ
เดยีวกนั ผูส้งูอายทุีอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรัฐหรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถินผูไ้ดร้ับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจํา หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนอย่างอืนทีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
จัดใหเ้ป็นประจํา ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พือการยังชีพของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 2548



คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิขึนทะเบียนรบัเงิน
เบียยงัชีพความพิการ

ผูพ้ิการตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง
ตามรายการดงันี

1) มสีญัชาตไิทย

2) มีภ ูมิลําเนาอยู่ ในเขตเทศบาลตําบลมะค่า
(ตามทะเบียนบา้น)

3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สงเสริมคณุภาพชวิีตคนพิการ

4) ไม่เป็น บคุคลซึงอยู่ในความอปุการะของสถาน
สงเคราะหข์องรฐั



ขอ้แนะนําสาํหรบัการยืนคํารอ้งเพือขอรบัเงินเบียยงัชีพ
ผ ูป่้วยเอดส์

1. ผูป่้วยเอดสม์ีสิทธิไดร้ับเงนิสงเคราะหเ์บียยังชพีผูป่้วยเอดส์
ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ซึงออกใหโ้ดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดสจ์ริง
2. ผูป่้วยเอดสต์อ้งมภีมูลิาํเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลมะคา่
3.การยืนคาํรอ้งขอรับเบียยังชีพผูป่้วยเอดสส์ามารถยืนคาํรอ้ง
ไดท้ี งานพัฒนาชมุชน เทศบาลตาํบลมะค่า โดยนาํหลกัฐาน
มาเพือประกอบการยืนคาํรอ้ง

3.1 ใบรับรองแพทย์ซึงออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดสจ์ริง

3.2 บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจริง (พรอ้มสาํเนา)
3.3 ทะเบียนบา้นฉบับจริง (พรอ้มสาํเนา)

4. กรณีทีผูป่้วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายืนคาํขอรับการ
สงเคราะห์ด ้วยตนเองได้จะมอบอาํนาจให้ผูอื้นมา
ดาํเนนิการแทนได้ ขอ้แนะนาสาํหรบัการยืนคํารอ้งเพือ
ขอรบัเงินเบียยงัชีพ



5. กรณีผูป่้วยเอดส์ เป็นผูส้งูอายหุรือคนพิการ หรือเป็น
ทังผูส้งูอายแุละคนพิการ สามารถดาํเนนิการไดท้งัหมด
6. กรณีผูป่้วยเอดสไ์ดร้ับเบียยังชีพผูป่้วยเอดสแ์ลว้ ต่อมา
ไดย้า้ยภมูิลาํเนา (ยา้ยชือในทะเบียนบา้น) ไปอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินอืน ผูป่้วยเอดสต์อ้งดาํเนินการ
ยืนคาํรอ้งขอรับเบียยังชีพผูป่้วยเอดสอี์กครัง ณ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน ทียา้ยภมูิลาํเนาเขา้ไปอยู่ใหม่
(เพือรับเงินเบียยังชีพ ผูป่้วยเอดส์ จากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถินทียา้ยเขาไปอยู่ ใหม)่ ซึงถา้ผูป่้วยเอดสไ์ม่
ดาํเนนิการยืนคาํรอ้งขอรับเบียยังชพี ผูป่้วยเอดส์ อีกครัง
ณ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ทียา้ยภมูิลาํเนาเขาไปอยู่
ใหม่ ผูป่้วยเอดสจ์ะไดร้ับเงนิเบียยังชพีผูป่้วย เอดส์ ถึงเดอืนที
ยา้ยภมูลิาํเนา เทา่นนั
7. กรณีคนพิการทีไดร้ับเงินเบียยังชีพผูป่้วยเอดส์
เสียชีวิต ผูด้แูลหรือญาติของผูป่้วยเอดส์ทีเสียชีวิตตอ้ง
แจง้ให้ งาน พฒันาชมชน เทศบาลตาํบลมะคา่ ทราบภายใน
7 วนั

ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs
เทา่นนั หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิ ุม้กนับกพรอง
จะไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห์



ขันตอนการขึนทะเบียนเพือ รบัเงนิ
เบียยงัชพีผูส้งูอายุ

ยืนเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์

“แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ ”

 บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร อืนทอีอกโดยหนว่ยงานของ
รฐัทีมี รปูถ่าย พรอ้มสาํเนา

 ทะเบียนบา้น พรอ้มสาํเนา

 สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้ม สาํเนา (เฉพาะหนา้ทีแสดงชือ
และเลขทีบญัช)ี สาํหรบักรณีทีผู้ ขอรบัเงนิเบียยงัชพีผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรบัเงนิเบียยงัชพี ผูส้งูอายผุา่นธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณีผูส้งูอายทุีไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง
อาจมอบอาํนาจใหผู้อื้นเป็นผูยื้นคาํขอรบัเบียยงัชพีผูส้งูอายไุด ้ โดยให้
ผูร้บัมอบอาํนาจตดิตอ่ที เทศบาลตาํบลมะคา่ พรอ้มสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ

**ขอรบัแบบคําขอขึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืนเอกสาร
ประกอบ ไดที้สาํนกังานปลดั  เทศบาลตําบลมะคา่***



ขนัตอนการขนึทะเบียนเพือรบัเงนิ
เบียยงัชพีความพิการ

ยนืเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์

“แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพคนพิการ ”

 บตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สงเสริมคณุภาพชวิีตคนพกิาร ฉบบัจริง พรอ้มสาํเนา

 ทะเบียนบา้น พรอ้มสาํเนา

 สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้ม สาํเนา (เฉพาะหนา้ที
แสดง ชอื และเลขทีบญัช)ี สาํหรบักรณีทผีู้ ขอรบัเงนิเบียยงั
ชพีคน พกิาร ประสงคข์อรบัเงนิเบียยงัชพีผา่นธนาคาร

หมายเหตุ : กรณีทคีนพกิารไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง
อาจมอบอํานาจ เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ด้แูลคนพกิารยืนคาํขอ
แทน แตต่อ้งนาํหลกัฐานของคนพิการและคนดแูลคนพกิารไปแสดง
ตอ่เจา้หนา้ทีดว้ย คนพกิารทเีป็นผูส้งูอายสุามารถลงทะเบียนเพอื
ขอรบัเบียยงัชพีผูส้งูอายไุดด้ว้ย



กรณีไดร้บัเบียยงัชีพอย ูแ่ลว้

และไดย้า้ยเขา้มาในพืนทีเทศบาลตําบลมะคา่

ตอ้งมาขึนทะเบียนที เทศบาลตาํบลมะคา่
อีกครังหนึงภายใน

เพือใชส้ทิธิรบัเงนิเบียยงัชพีตอ่เนือง......คะ่

-   พฤศจิกายน  ของทกุปี



คําชีแจง

ผู้ส ูงอายุ ผู้พิการ ทีมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพ
อยู่แลว้ในพืนทีอืน ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มา
อยู่ในพืนทีเทศบาลตาํบลมะค่า ใหม้าแจง้ขึนทะเบียน
เพือขอรับเงนิ เบียยังชีพตอ่ที เทศบาลตาํบลมะค่า
แ ต่ สิ ท ธิ ใ น ก า ร รั บ เ งิ น ยั ง จ ะ ค ง อ ยู่ ที เ ดิ ม
จนสินปีงบประมาณ เชน่

นาง ก. รับเงนิเบียยงัชีพอยู่ อบต. สีสกุ ภายหลงัได ้
แจง้ยา้ยทีอยู่มาอยู่พืนทีเทศบาลตาํบลมะค่า ใน วนัที 20
สิงหาคม 2555 นาง ก. ตอ้งมาขึนทะเบียนใหม่ ที เทศบาล
ตาํบลมะค่า ภายในวนัที 30 พฤศจิกายน 2555 แต่ นาง
ก. จะยังคงรับเงนิเบียยงัชีพที อบต.สีสกุ อยู่จนถึงเดือน
กนัยายน 2556 และจะมีสิทธิรับเงนิเบียยังชีพผูส้งูอายุ
ที เทศบาลตาํบลมะคา่ ในเดอืน ตลุาคม 2556 เป็นตน้ไป



ประกาศรายชือ ผ ูมี้สิทธิรบัเงิน
เบียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ ผ ูพิ้การและ

ผ ูป่้วยเอดส์

ใหผู้ท้ีมายืนคาํขอรบัเบียยงัชพี
มาตรวจสอบ รายชือตามประกาศทีบอรด์

ประชาสมัพนัธ์ ณ เทศบาลตาํบลมะคา่
ภายในวนัที 15 ธนัวาคม ของทกุปี

(นบัจากวนัสินสดุกาํหนด การยืนขอขึน
ทะเบียน วนัที 30 พฤศจิกายน ของทกุปี)



การจ่ายเบียยงัชีพ

กาํหนดวนัจา่ยเงนิเบียยงัชพี ภายในวนัที
1-10 ของเดอืน (ตามความเหมาะสม)

เทศบาลตาํบลมะค่า จะดาํเนินการเบิก -
จ่ายเงนิใหก้ับผูส้งูอายทีุมาขึนทะเบียน ไวแ้ลว้
โดยจะเริมตังแตเ่ดือนตลุาคม ปีถัดไป โดยจะ
จ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเขา้บัญชีธนาคาร
ตามทีผูส้งูอายไุดแ้จง้ความประสงคไ์ว้



ช่องทางการรบัเงินเบียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

ธนาคาร ธกส.

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น
ธนาคาร

ผ ูป้ระสงคร์บัเงิน
สด

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน
นามผูส้งูอายุ หรือผูร้บัมอบ

อาํนาจ

รบัเงนิสดในนามผูส้งูอายุ
หรือผูร้บัมอบอาํนาจ

1. ตามจดุทีไดแ้จง้ไว้
เชน่ ศาลาประชาคม
หมูบ่า้น หรือทีทาํการ
ผูใ้หญ่บา้น (ขึนอยู่กบั
ความเหมาะสม)

2. งานพฒันาชมุชน
เทศบาลตาํบลมะคา่



การคํานวณเงินเบียยงัชีพแบบขันบนัได

จํานวนเงินเบียยังชีพต่อเดือนทีผู้ส ูงอายุจะได้รับใน ให้แก่
ผูส้งูอายุ คิดใน อัตราเบียยังชีพแบบขันบันได แบบ “ขนับันได”
หมายถึง การแบ่งชว่งอายขุอง ผูส้งูอายอุอกเป็นชว่ง ๆ หรือ
เป็นขัน ขึนไปเรือย ๆ โดยเริม ตังแตอ่ายุ 60 ปี

ตารางคํานวณเงินเบียยงัชีพรายเดือน

สาํหรบัผ ูส้งูอาย ุ

(แบบขันบนัได)

ขัน ช่วงอาย ุ(ปี) จํานวนเงิน (บาท)

ขันที 1 60 – 69 ปี 600

ขันที 2 70 – 79 ปี 700

ขันที 3 80 – 89 ปี 800

ขันที 4 90 ปี ขึนไป 1,000



วิธีคํานวณอาย ุ

การนบัอายวุ่าจะอยู่ในขันทเีทา่ไหร่ ใหน้บั ณ วนัที 30 กนัยายน
เทา่นัน เชน่

1. นาง ก. เกิด 30 กนัยายน 2485 ณ วนัที 30 กนัยายน 2555
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะไดร้บั เงนิเบียยงัชพี
เดอืนละ 700 บาท ในเดอืน ตลุาคม 2555 (งบประมาณปี 2556)

2. นาง ข. เกิด 1 ตลุาคม 2485 ณ วนัที 30 กนัยายน 2555
นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะไดร้บัเงนิ เบียยงัชพี
เดอืนละ 600 บาท เทา่เดมิ จนกว่าจะถึงรอบปีถดัไป

แลว้ปีนี  ฉนัจิไดเ้งนิ
เบียเทา่ไร นอ้ ?

การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน เช่น

ปีงบประมาณ 2555 จะเริมตังแต่ 1 ตลุาคม 2554-30 กนัยายน 2555

ปีงบประมาณ 2556 จะเริมตังแต่ 1 ตลุาคม 2555-30 กนัยายน 2556



การสินสดุการรบัเงินเบียยงัชีพ

1. ตาย
2. ยา้ยภมูลิาํเนาไปนอกเขต เทศบาลตาํบลมะคา่
3. แจง้สละสิทธิการขอรบัเงนิเบียยงัชพี
4. มตีาํแหนง่ทางการเมอืง (มีเงนิเดอืน)

หนา้ทีของผ ูร้บัเบียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ
1. ตรวจสอบรายชือของตวัเอง
2. กรณีผูร้บัเงนิเบียยงัชพี หรือผูร้บัมอบอาํนาจ แจง้รบั

เป็นเงนิสด ตอ้งมารบัเงนิใหต้รงตามวนั เวลา ทีกาํหนด
3. เมือยา้ยภมูลิาํเนาจาก เทศบาลตาํบลมะคา่ ไปอยู่

ภมูลิาํเนาอืน
4. ตอ้งแจง้ขอ้มลูเพือให้ เทศบาลตาํบลมะคา่ ไดร้บัทราบ
5. ใหผู้ท้ีรบัเบียยงัชพีผูส้งูอายแุสดงการมชีวิีตอยูต่อ่

เทศบาลตาํบลมะคา่ ระหว่างวนัที 1 - 5 ตลุาคม ของทกุปี
5. กรณีตาย ใหญ้าตขิองผูร้บัเงนิเบียยงัชพีแจง้การตาย

ให้ เทศบาลตาํบลมะคา่ ไดร้บัทราบ (พรอ้มสาํเนามรณบตัร)



ภาคผนวก



ขันตอนการขอบตัรประจําตวัคนพิการ

1. ไปพบแพทยเ์ฉพาะทางทีโรงพยาบาล เพือวินจิฉยัและออก
เอกสารรบัรองความพิการ

2. ดาํเนนิการทาํบตัรประจาํตวัคนพิการไดท้ี สาํนกัพฒันาสงัคม
และความมันคงของมนษุยจ์งัหวดันครราชสีมา

โดยใชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี
2.1 เอกสารรบัรองความพิการทีรบัรองโดยแพทยเ์ฉพาะทาง

(ตวัจริง)
2.2 รปูถ่าย ขนาด 1 นิว จาํนวน 2 รปู
2.3 สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 รปู
2.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั
2.5 ถา้คนพิการมีผูด้แูล ใหน้าํสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน

และสาํเนาทะเบียนบา้นของผูด้แูลคนพิการ จาํนวนอย่างละ 1 ฉบบั
. กรณีบุคคลอืนทีไม่ใช่คนพิการ และผูด้แูลคนพิการมาติดต่อ

ขอทาํบัตรประจาํตัวคนพิการ ใหน้าํหลักฐาน ตามขอ้ . – .
มาดว้ย

. หลังจากไดบ้ัตรประจําตัวคนพิการใหไ้ปเปลียนสิทธิผูพ้ิการ
(ท. ) ที โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมะค่า หลักที ใช ้
บตัรทองอยู่ (สาํหรบัผูท้ีใชส้ิทธิเบิกไดโ้ดยตรงไมต่อ้ง ทาํตามขอ้ )



การต่ออายบุตัรประจําตวัคนพิการ
การดาํเนนิการตอ่อายบุตัรประจาํตวัคนพิการ สามารถติดตอ่ไดที้

สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมันคงมนษุยจ์งัหวดันครราชสีมา  โดยใช ้
เอกสารดงัตอ่ไปนี

1. สมดุ/บตัรประจาํตวัคนพิการเลม่เดิม
2. รปูถ่ายขนาด 1 นิว จาํนวน 1 รปู
3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น

อยา่งละ 1 ฉบบั
4. หลกัฐานผูด้แูลคนพิการมผีูด้แูล ใชส้าํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั
5. กรณีบคุคลอืนทีไมใ่ชค่นพิการ และผูด้แูลคนพิการมาติดตอ่ขอ

ตอ่อายบุตัรประจาํตวัคนพิการใหน้าํหลกัฐานตามขอ้ 3-4 มาดว้ย.

การเปลียนผ ูด้แูลคนพิการ
การดาํเนนิการเปลียนผูด้แูลคนพิการ สามารถติดตอ่ไดที้

สาํนกัพฒันาสงัคมและความมันคงของมนษุยจ์งัหวดันครราชสีมา
โดยใชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี

1. สมดุ/บตัรประจาํตวัคนพิการเลม่เดิม
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น

อยา่งละ จาํนวน 1 ฉบบั
3. หลกัฐานผ ูด้แูลคนพิการคนเดิม ใชส้าํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั
. หลกัฐานผ ูด้แูลคนพิการคนใหม่ ใชส้าํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ  ฉบบั
. หนงัสือรับรองการเป็นผูด้แูลคนพิการ
. สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูร้บัรอง จาํนวน

 ฉบบั



ตวัอย่างแบบฟอรม์คาํขอขึนทะเบียนผูส้งูอายุ
ทะเบียนเลขท่ี...................................../2558

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอมูลผูสูงอายุ

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

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สญัชาติ มีช่ืออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด .
รหัสไปรษณีย โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อ่ืนๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ไดรับการสงเคราะหความพิการ
 ยายภูมลิําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก
(ระบุท่ีอยูเดมิ.......................................................................................................................................................................)

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังน้ี
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรบับํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดอืนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ

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

ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบยีน

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนงัสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน................................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบยีน

ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
---- ที่อยู.........................................................................................
.........................................................................โทรศัพท.................................................................................................
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
----
 เปนผูมีคณุสมบัติครบถวน
 เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติ เน่ืองจาก
....................................................................................................
....................................................................................................

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

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบยีน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรตีําบลมะคา

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังน้ี
 สมควรรับลงทะเบยีน  ไมสมควรรับลงทะเบียน

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

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

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

คําสั่ง

 รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อ่ืนๆ...................................................................................................

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

นายกเทศมนตรีตําบลมะคา
วัน/เดือน/ป.............................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายท่ีุยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว .
ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม 255๗ ถึงเดือนกันยายน 255๘ ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุก
เดือน กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน (ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะตองไป
ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 255๗ ท้ังน้ี
เพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง

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

เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน



ตวัอย่างแบบฟอรม์คาํขอขึนทะเบียนความพิการ
ทะเบียนเลขท่ี........................./2558

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบยีนแทน: ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสอืมอบอํานาจ เก่ียวของ
กับคนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเปน บิดา - มารดา บุตร สาม-ี ภรรยา พ่ีนอง ผูดูแลคนพิการ อ่ืนๆ
...............ลงทะเบยีนช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนผูรับมอบอํานาจ - - - - ท่ีอยู.....................................โทรศัพท.................................

ขอมูลคนพิการ
เขียนท่ี.......................................

วันท่ี.................เดือน.........................พ.ศ...................
คํานําหนานาม เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว อ่ืนๆ (ระบุ).........................

ช่ือ..................................................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีช่ืออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท. ี่ ..................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................ตําบล .....................
อําเภอ .......................จังหวัด .......................... รหสัไปรษณีย ....................โทรศัพท................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ียื่นคําขอ - - - -

ประเภทความพิการ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางสติปญญา
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเรยีนรู
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
ความพิการทางออทิสติก ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
พิการซ้ําซอน ไมระบุความพิการ

สถานภาพ โสด สมรส หมาย หยาราง แยกกันอยู อ่ืน ๆ.....................................................
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .................................................................โทรศัพท.................................................................

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดกิารภาครัฐ
ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ เคยไดรับ(ยายภูมิลาํเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................
ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อ่ืนๆ (ระบุ)........
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ
ไมสามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได
มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก ๑ วิธี)
รับเงินสดดวยตนเอง รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสิิทธิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี

สิทธิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี.............................................เลขท่ีบัญชี …………………………………………

พรอมแนบเอกสารดังนี้
สําเนาบตัรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคาํขอฯแทน)

ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ

(ลงช่ือ)........................................................ (ลงช่ือ)........................................................
(........................................................) (.......................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบยีน

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทําเครื่องหมาย √ ในชอง หนาขอความท่ีตองการ
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ

ไดตรวจสอบคุณสมบตัิของนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

- - - - แลว
เปนผูมีคณุสมบัตคิรบถวน เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติ

เน่ืองจาก
............................................................................................
.........................................................................................................

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

เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบยีน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลมะคา

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบ
แลวมีความเห็นดังน้ี

สมควรรับลงทะเบียน ไมสมควรรับลงทะเบียน

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

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

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

คําสั่ง
รับลงทะเบียน ไมรับลงทะเบียน อ่ืน ๆ ....................................................................................

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

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

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไว

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบยีนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะไดรับเงินเบี้ยความ

พิการต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท กรณีคนพิการยายภูมิลาํเนาไปอยูท่ี
อ่ืน (ตั้งแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ณ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลรามภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงินเบี้ยความพิการ

...................................................
เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอาํนาจยนืคาํขอขึนทะเบียนรับเงนิเบียยงัชีพผู้สงูอายุ/ผู้พิการ
ที...................................................

วนัที..............เดือน...................................พ.ศ..............

โดยหนงัสอืฉบบันี ข้าพเจ้า..............................................................ซงึเป็นผู้ ถือบตัร.........................................
เลขที.......................................ออกให้  ณ.......................................เมือวนัที...............................อยูบ้่านเลขที..............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์...........................................

ขอมอบอํานาจให้............................................................................เกียวพนัเป็น..........................................
ซึงเป็นผู้ ถือบตัร...............................................เลขที..............................................ออกให้ ณ....................................
เมือวนัที..........................................อยูบ้่านเลขที....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จงัหวดั..........................
โทรศพัท์.........................................................

เป็นผู้มีอํานาจ ยืนคําขอขึ นทะเบียนรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ แทนข้าพเจ้า
จนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนงัสอืมอบอํานาจนี เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทํา
ด้วยตนเองทั งสิ น

เพือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ/ลายพิมพ์นิ วมือไว้เป็นสาํคญัตอ่หน้าพยานแล้ว

ลงชือ..................................................................ผู้มอบอํานาจ/ผู้สงูอายุ
(................................................................)

ลงชือ...................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ
(................................................................)

ลงชือ...................................................................พยาน
(.................................................................)

ลงชือ...................................................................พยาน
(..................................................................)



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอาํนาจยนืรับเงนิเบียยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

ที...................................................
วนัที..............เดือน...................................พ.ศ..............

โดยหนงัสอืฉบบันี ข้าพเจ้า..............................................................ซงึเป็นผู้ ถือบตัร.........................................
เลขที.......................................ออกให้  ณ.......................................เมือวนัที...............................อยูบ้่านเลขที..............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์...........................................

ขอมอบอํานาจให้............................................................................เกียวพนัเป็น..........................................
ซึงเป็นผู้ ถือบตัร...............................................เลขที..............................................ออกให้ ณ....................................
เมือวนัที..........................................อยูบ้่านเลขที....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จงัหวดั..........................
โทรศพัท์.........................................................

เป็นผู้มีอํานาจ รับเงินเบี ยยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนงัสอืมอบอํานาจนี เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทํา
ด้วยตนเองทั งสิ น

เพือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ/ลายพิมพ์นิ วมือไว้เป็นสาํคญัตอ่หน้าพยานแล้ว

ลงชือ..................................................................ผู้มอบอํานาจ
(................................................................)

ลงชือ...................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ
(................................................................)

ลงชือ...................................................................พยาน
(.................................................................)

ลงชือ...................................................................พยาน
(..................................................................)



ยนืคาํขอขึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ)

ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน

แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับข้ึนทะเบียนผูพิการ)

เจ้าหน้าทตีรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิมเตมิ

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิ

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) /
จัดทาํประกาศรายชือ

เอกสารสาํหรับการรับขึนทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอาํนาจ (ถ้ามี)
4. สาํเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญช)ี

เจ้าหน้าทตีรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิมเตมิ

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิ

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) /
จัดทาํประกาศรายชือ

เอกสารสาํหรับการรับขึนทะเบียนผู้พิการ
1. สาํเนาบตัรประจาํตัวประชาชน
2. สาํเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอาํนาจ (ถ้ามี)
4. สาํเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญช)ี



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ)

จัดทาํบัญชีรายชือและบนัทกึข้อความ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทาํฎีกาเบิกจ่ายเงนิ

เอกสารสาํหรับการรับเงนิสด
1. แสดงบตัรประจําตวัประชาชนผู้สงูอาย/ุ

ผู้ รับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

ขันตอนการรับเงนิสด
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

ตรวจฎกีา/จัดทาํเชค็เบกิเงนิ
(กองคลัง)

1 วัน

รับเงนิสดภายในวันที 10 ของทุกเดือนรับเงนิผ่านธนาคาร

ส่งเอกสารธนาคาร
รับเงนิได้ไม่เกนิ 2 วันทาํการ

ยนืบัตรประจาํตวัประชาชนของผู้มีสิทธิ/ใบมอบอาํนาจ
จนท.ตรวจสอบรายชือ  ลงชอืผู้รับเงนิ



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จายเบ้ียความพิการ)

จัดทาํบัญชีรายชือและบนัทกึข้อความ

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

จัดทาํฎีกาเบิกจ่ายเงนิ

เอกสารสาํหรับการรับเงนิสด
1. แสดงบตัรประจําตวัประชาชนผู้สงูอาย/ุ

ผู้ รับแทน (กรณีมอบอํานาจ)
2. หนงัสอืมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ

ขันตอนการรับเงนิสด
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

ตรวจฎกีา/จัดทาํเชค็เบกิเงนิ
(กองคลัง)

1 วัน

รับเงนิสดภายในวันที 10 ของทุกเดือนรับเงนิผ่านธนาคาร

ส่งเอกสารธนาคาร
รับเงนิได้ไม่เกนิ 2 วันทาํการ

ยนืบัตรประจาํตวัประชาชนของผู้มีสิทธิ/ใบมอบอาํนาจ
จนท.ตรวจสอบรายชือ  ลงชอืผู้รับเงนิ



สารพนัคําถาม

ถาม
ผูส้งูอายทุีอยูใ่นคกุสามารถขึนทะเบียนผูส้งูอายไุด้

หรือไม่ ?

ตอบ

ขึนทะเบียนไมไ่ด้ เพราะถือว่าไดร้บัการดแูลจาก
ทางภาครฐัอยูแ่ลว้ หรือ กรณีไดร้บัเงนิเบียยงัชพีอยูแ่ลว้
ภายหลงัตอ้งโทษ คดสีินสดุ ไดร้บัโทษจาํคกุ ถือ ว่าเป็น
ผูข้าดคณุสมบตัไิมม่สีทิธิไดร้บัเงนิเบียยงัชพี เชน่กนั



ถาม
บคุคลทีเป็นโรคเรือนและไดร้บัเงนิจากกรม

ควบคมุโรค สามารถขึน ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม่ ?
ตอบ

ขึนทะเบียนได้

ถาม

ถา้ผูส้งูอายรุบัเงนิเบียคนพิการ และผูป่้วยเอดส์ อยู่
แลว้ จะสามารถขึน ทะเบียนผูส้งูอายแุละรบัเงนิเบียยงัชพี
ผูส้งูอายไุดห้รือไม่

ตอบ ขึนทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้

ถาม
ขึนทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้
พระภกิษสุงฆส์ามารถขึนทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม่

ตอบ
ขึนทะเบียนได.้.......จา้ ยกเวน้พระภกิษสุงฆท์ีไดร้บั

เงนิเดอืน (เงนินติยภตั) เชน่ เจา้อาวาส เจา้คณะตาํบล
เป็นตน้ ...จา้



ถาม
ขา้ราชการทีรบัเงนิบาํเหน็จ สามารถขึนทะเบียน

ผูส้งูอายไุดห้รือไม่
ตอบ

ขึนทะเบียนไดค้ะ่

ถาม
ผูท้ีดาํรงตาํแหนง่ทางการเมอืง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชกิสภา , กาํนนั , ผูใ้หญ่บา้น สามารถขึน
ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม่
ตอบ

ขึนทะเบียนไมไ่ดค้ะ่   เนืองจากมเีงนิเดอืนประจาํ แต่
เมือพน้จากตาํแหนง่แลว้ สามารถมาขึนทะเบียนไดค้ะ่

ถาม
ถา้ผูส้งูอายอุาศยัอยูท่ีตา่งประเทศ แตย่งัมชีืออยูใ่น

ทะเบียนบา้นในประเทศไทย สามารถขนึทะเบียนผูส้งูอายไุด้
หรือไม่
ตอบ

สามารถขึนทะเบียนได้



ถาม
ผูส้งูอายทุีรบัเบียยงัชพีอยูแ่ลว้ สามารถ

เปลียนแปลงวิธกีารรบัเงนิไดห้รือไม่
ตอบ

ไดค้่ะ   โดยมายืนความประสงคไ์ดที้ เทศบาลตาํบลมะค่า


