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่ ือประชาชน
การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ
การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยความพิการ
การยืน่ คาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

งานพัฒนาช ุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
โทรสาร. o-๕๓๗๖-๕๔๐๙ , o-๕๓๗๖-๕๑๒๙

สัญลักษณ์ผส้ ู ูงอายุ

สัญลักษณ์คนพิการ

สัญลักษณ์วนั เอดส์โลก

คานา

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ ในการดาเนินการรับ
ลงทะเบียนผูส้ งู อายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ย
ความพิการ และรับคาร้องผูป้ ่ วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ รวมทัง้ การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนัน้ เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถกู ต้องมีแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชดั เจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการใน
เรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก จึงได้จัดทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่น
คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่น
คาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ขนึ้
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็ น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้ผสู้ งู อายุ คนพิการและผูป้ ่ วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถกู ต้องถึงสิทธิพึงได้รับ
รวมทัง้ ทราบแนวทางในการปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนซึ่งจาให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบุคคลดังกล่าวและ
ประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อไป

งานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก

เป็ นวันรับขึน้ ทะเบียน
ผูส้ งู อายุ...และคนพิการ จ้า
อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ

ค ุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิข้ ึนทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพฯผูส้ งู อาย ุ
ตรวจสอบด ูค ุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
(ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ใน ปี ถัดไป
(ปั จจุบนั อายุ 59 ปี บริบรู ณ์ และต้องเกิดก่อน
1 ตุลาคม)
(4) ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์
อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ บั เงินบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษ หรือเงินอื่น
ใดในลักษณะเดียวกันผูส้ งู อายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้
ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รฐั
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจา
ยกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีได้รบั เบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุอยูแ่ ล้ว
และได้ยา้ ยเข้ามาในพื้นที่ตาบลแม่สลองนอก
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกอีกครัง้ หนึ่งภายใน
1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใช้สทิ ธิรบั เงินเบี้ยยังชีพต่อเนือ่ ง......ครับ

ผูพ
้ ิการ
ตรวจสอบด ูค ุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
นอก(ตามทะเบียนบ้าน)
(3)มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(4)ไม่เป็ น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ

กรณีได้รบั เบี้ยยังชีพคนพิการอยูแ่ ล้ว
และได้ยา้ ยเข้ามาในพื้นที่ตาบลแม่สลองนอก
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอกอีกครัง้ หนึ่ง
ภายใน 1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใช้สทิ ธิรบั เงินเบี้ยยังชีพต่อเนือ่ ง......ครับ

ขัน้ ตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ ”
☺ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสาเนา
☺ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชือ่ และเลขที่บญ
ั ชี) สาหรับกรณีที่ผ ู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูส้ งู อายุผา่ นธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผสู้ งู อายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
อาจมอบอานาจให้ผอู้ ื่นเป็ นผูย้ ื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุได้ โดย
ให้ผรู้ บั มอบอานาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่ งานพัฒนาช ุมชน อบต.แม่สลองนอก***

ขัน้ ตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
☺ บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา
☺ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชือ่ และเลขที่บญ
ั ชี) สาหรับกรณีที่ผ ู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
อาจมอบอานาจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผดู้ แู ลคนพิการยื่นคาขอ
แทน แต่ตอ้ งนาหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ดว้ ย คนพิการที่เป็ นผูส้ งู อายุสามารถลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุได้ดว้ ย

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร
ประกอบ ได้ที่งานพัฒนาช ุมชน อบต.แม่สลองนอก***

คาชี้แจง

ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มสี ิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพอยูแ่ ล้วใน
พื้นที่อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่
ตาบลแม่สลองนอก ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพต่อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลอง
นอก แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้น
ปี งบประมาณ เช่น

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต.เชิงทะเล
ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยูม่ าอยู่พื้นที่ตาบล
แม่สลองนอก ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นาง ก.
ต้องมาขึน้ ทะเบียนใหม่ ที่ อบต.แม่สลองนอก ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แต่ นาง ก. จะยังคงรับ
เงินเบี้ยยังชีพที่ อบต.เชิงทะเล อยูจ่ นถึงเดือนกันยายน
2561 และมีสิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ ที่ อบต.แม่
สลองนอก ในเดือน ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป

ประกาศรายชื่อ ผูม้ ีสิทธิรบั เงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุและคนพิการ

ให้ผทู้ ี่มายื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ
รายชือ่ ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทา
การอบต.แม่สลองนอก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของ
ทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกาหนด การยื่นขอขึน้ ทะเบียน
วันที่ 30พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุและคนพิการ
อบต.แม่สลองนอก จะดาเนินการเบิก – จ่ายเงินให้กบั
ผูส้ งู อายุและคนพิการที่มาขึน้ ทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะ
เริ่มตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผสู้ งู อายุและคนพิการ
ได้แจ้งความประสงค์ไว้

กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่นศาลา
ประชาคมหมูบ่ า้ น หรือสถานที่
ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม โดยจะมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ
ผูป้ ่ วยเอดส์

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ
คนพิการ ผูป้ ่ วยเอดส์
หรือผูร้ ับมอบอานาจ

การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได
สาหรับผูส้ ูงอาย ุ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผสู้ งู อายุจะได้รับใน
ปั จจุบัน (ปี 2561) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ คิดใน
อัตราเบี้ยยังชีพแบบขัน้ บันได แบบ “ขัน้ บันได” หมายถึง การแบ่ง
ช่วงอายุของผูส้ งู อายุออกเป็ นช่วง ๆ หรือเป็ นขัน้ ขึน้ ไปเรื่อย ๆ
โดยเริ่ม ตัง้ แต่อายุ 60 ปี

โดยคานวณตามปีงบประมาณ
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอาย ุระหว่างปี

ตารางคานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สาหรับผูส้ งู อาย ุ
(แบบขัน้ บันได)
ขัน้
ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 4

ช่วงอาย ุ (ปี)
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึน้ ไป

จานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000

วิธีคานวณอาย ุของผูส้ งู อาย ุ

แล้วปี นี้ ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไร น้อ ?

การนับอายุว่าจะอยู่ในขัน้ ที่เท่าไหร่ ให้นบั ณ วันที่ 30 กันยายน
เท่านัน้ เช่น
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รบั เงินเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รบั เงิน เบี้ยยังชีพเดือน
ละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปี ถัดไป
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

การสิ้นส ุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมลิ าเนาไปนอกเขต อบต.แม่สลองนอก
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผูร้ บั เบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ
และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชือ่ ของตัวเอง
2. กรณีผรู้ บั เงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้ บั มอบอานาจ แจ้งรับ
เป็ นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. เมือ่ ย้ายภูมลิ าเนาจาก อบต.แม่สลองนอก ไปอยู่ภมู ลิ าเนาอื่น
ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.แม่สลองนอก ได้รบั ทราบ
4. ให้ผทู้ ี่รบั เบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุและคนพิการ แสดงการมี
ชีวิตอยูต่ อ่ อบต.แม่สลองนอก ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม ของ
ทุกปี
5. กรณีตาย ให้ผดู้ แู ลหรือญาติของผูส้ งู อายุ หรือคน
พิการของผูร้ บั เงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต.แม่สลองนอก
ได้รบั ทราบ(พร้อมสาเนาใบมรณบัตร)ภายใน 7 วัน

ขัน้ ตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินจิ ฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ
2. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่ สานักพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รบั รองโดยแพทย์เฉพาะ
ทาง(ตัวจริง)
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้าคนพิการมีผดู้ แู ล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูด้ แู ลคนพิการ
จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. กรณีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผูด้ แู ลคนพิการมาติดต่อ
ขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ ให้นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 –
2.5 มาด้วย
4. หลังจากได้บตั รประจาตัวคนพิการให้ไปเปลีย่ นสิทธิ์ผพู้ ิการ
(ท.74) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแม่สลองนอก ตาม
สิทธิ์หลักทีใ่ ช้บตั รทองอยู่ (สาหรับผูท้ ี่ใช้สทิ ธิ์เบิกได้โดยตรงไม่
ต้องทาตามข้อ 7)

การต่ออาย ุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบตั รประจาตัวคนพิการ สามารถ
ต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
เชียงราย โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูด้ แู ลคนพิการมีผดู้ แู ล ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีบคุ คลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผูด้ แู ลคนพิการมา
ติดต่อขอต่ออายุบตั รประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ
3-4 มาด้วย
การเปลี่ยนผูด้ ูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผูด้ แู ลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่
สานักพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเชียงราย
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูด้ ูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
การเปลี่ยนผูด้ ูแลคนพิการ(ต่อ)

4. หลักฐานผูด้ ูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็ นผูด้ แู ลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ บั รอง
จานวน 1 ฉบับ
ข้อแนะนาสาหรับการยืน่ คาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์
1. ผูป้ ่ วยเอดส์มสี ทิ ธิได้รบั เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่ วยเป็ นโรคเอดส์จริง
2. ผูป้ ่ วยเอดส์ตอ้ งมีภมู ลิ าเนาอยู่ในเขตอบต.แม่สลองนอก
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ สามารถยื่นคา
ร้องได้ที่ งานพัฒนาชุมชน อบต.แม่สลองนอก โดยนาหลักฐานมาเพื่อ
ประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่ วยเป็ นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณีที่ผปู้ ่ วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการ
สงเคราะห์ดว้ ยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผอู้ ปุ การะมา
ดาเนินการแทนได้

ข้อแนะนาสาหรับการยืน่ คาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์ (ต่อ)

5. กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ เป็ นผูส้ งู อายุหรือคนพิการ หรือเป็ นทัง้
ผูส้ งู อายุและคนพิการ สามารถดาเนินการได้ทงั้ หมด
6. กรณีผปู้ ่ วยเอดส์ได้รบั เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้
ย้ายภูมลิ าเนา (ย้ายชือ่ ในทะเบียนบ้าน) ไปอยูใ่ นเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผูป้ ่ วยเอดส์ตอ้ งดาเนินการยื่นคาร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ อีกครัง้ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ยา้ ยภูมลิ าเนาเข้าไปอยูใ่ หม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยา้ ยเข้าไปอยู่
ใหม่) ซึ่งถ้าผูป้ ่ วยเอดส์ไม่ดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพ
ผูป้ ่ วยเอดส์ อีกครัง้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยา้ ย
ภูมลิ าเนาเข้าไปอยูใ่ หม่ ผูป้ ่ วยเอดส์จะได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วย
เอดส์ ถึงเดือนที่ยา้ ยภูมลิ าเนา เท่านัน้
7. กรณีคนพิการที่ได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ เสียชีวิต
ผูด้ แู ลหรือญาติของผูป้ ่ วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ งาน
พัฒนาชุมชน อบต.แม่สลองนอก ทราบภายใน 7 วัน

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน้ หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนเลขที่............../2560
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล(ผู้รับมอบอานาจ)..........................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
---- ที่อยู่.........................................................................................
......................................................โทรศัพท์..........................................................................................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ............................................นามสกุล..................................................
เกิดวันที่............เดือน............................พ.ศ. ................... อายุ................ปี สัญชาติ........ไทย................มีชื่ออยู่ใน
สาเนาทะเบียนบ้านเลขที่..................หมู่ที่/ชุมชน.......................ตรอก/ซอย..........................ถนน............................
ตาบล/แขวง....แม่สลองนอก...........อาเภอ/เขต........แม่ฟ้าหลวง............จังหวัด.....เชียงราย...............................
รหัสไปรษณีย์....57110................โทรศัพท์.......................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ...........................
รายได้ต่อเดือน..................................................บาท อาชีพ............................................
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ..................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ
บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................

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

(..........................................................)

(..........................................................)

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.................................................................................................
.................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรขึ้นลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสมบูรณ์ มาเยอะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
...................................................................................................................................................................................
ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................................บ้านเลขที่..................หมู่ที่....................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 )
จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).......................................................................
(..................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
BBBB

ทะเบียนเลขที่............../2560

แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน: ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ
เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่น้อง
 ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ ชื่อ-สกุล(ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ดูแลคนพิการ)........................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ที่อยู่.......................................................
...........................................................โทรศัพท์...........................................................................................................
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ).................
ชื่อ..........................................................นามสกุล.........................................................
เกิดวันที่............เดือน..........................พ.ศ. ................... อายุ................ปี สัญชาติ.......ไทย.........มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่.....................หมู่ที่/ชุมชน.........................ตรอก/ซอย..........................ถนน..................................
ตาบล/แขวง.......แม่สลองนอก...................อาเภอ/เขต.......แม่ฟ้าหลวง.............จังหวัด.....เชียงราย...................
รหัสไปรษณีย์........57110...........................โทรศัพท์.......................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทความพิการ
 ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ..........................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.................................................................โทรศัพท์...................................................
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ
 เคยได้รับ(ย้ายภูมิลาเนา) เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.............................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ(ระบุ)...........................
 ไม่สามารถใช้ชวี ิตประจาวันด้วยตัวเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ).........................................รายได้ต่อเดือน (ระบุ)..............................................................(บาท)

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีดังต่อไปนี้
(เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ/
ผู้ดูแล
ธนาคาร.................................................................................สาขา.............................................เลขที่บัญชี---
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบ
อานาจ
(ในกรณียื่นคาขอฯแทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

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

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.................................................................................................
.................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสมบูรณ์ มาเยอะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้คนพิการที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
.
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..........................เดือน.............................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะ
ได้รับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น(ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง
(ลงชื่อ).......................................................................
(..................................................................)

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่..........................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................
เลขที่.............................ออกให้ ณ...............................เมื่อวันที่..........................อยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................ถนน............................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ...................................จังหวัด......................................โทรศัพท์...........................................
ขอมอบอานาจให้................................................................เกี่ยวพันเป็น...................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................เลขที่...........................................ออกให้ ณ....................................
เมื่อวันที่....................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...................................
ถนน......................แขวง/ตาบล............................เขต/อาเภอ..........................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มีอานาจ ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ที่...................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................................
เลขที่..............................ออกให้ ณ...............................เมื่อวันที่.........................อยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่.......ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................แขวง/ตาบล.......................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด........................................โทรศัพท์.......................................
ขอมอบอานาจให้.........................................................เกี่ยวพันเป็น..........................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................เลขที่...................................ออกให้ ณ.....................................
เมื่อวันที่...................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................................
ถนน...................แขวง/ตาบล................................เขต/อาเภอ...........................จังหวัด.......................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มีอานาจ รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ แทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามอบอานาจให้รับเงิน
เบี้ยยังชีพรายเดือนทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ............หรือจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์
รับเงินเบี้ยยังชีพ

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที่......................................................................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สลองนอก
ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลาดับที่........................นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................
เลขที่บัญชี................................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการต่อไป

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

สารพันคาถาม
ถาม
ผูส้ งู อายุที่อยูใ่ นคุกสามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุได้
หรือไม่ ?
ตอบ

ขึ้นทะเบียนได้ ต้องมอบอานาจให้กบั ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจาเป็ น
ผูข้ นึ้ ทะเบียนแทน/หรือผูท้ ี่ผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจามอบหมาย
ถาม
บุคคลที่เป็ นโรคเรื้อนและได้รบั เงินจากกรมควบคุม
โรค สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุได้หรือไม่ ?
ตอบ

ขึน้ ทะเบียนได้

ถาม
ถ้าผูส้ งู อายุรบั เงินเบี้ยคนพิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ อยู่
แล้ว จะสามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุและรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุได้หรือไม่
ตอบ

ขึน้ ทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า
ถาม
ขึน้ ทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุได้หรือไม่
ตอบ

ขึน้ ทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รบั
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เป็ น
ต้น ...จ้า

ถาม
ข้าราชการที่รบั เงินบาเหน็จ สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ ู
งาอายุได้หรือไม่
ตอบ
ขึน้ ทะเบียนได้คะ่
ถาม
ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รอง
นายก อบต., สมาชิกสภา , กานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น สามารถขึน้
ทะเบียนผูส้ งู อายุได้หรือไม่
ตอบ
ขึน้ ทะเบียนไม่ได้คะ่ เนือ่ งจากมีเงินเดือนประจา แต่
เมือ่ พ้นจากตาแหน่งแล้ว สามารถมาขึน้ ทะเบียนได้คะ่
ถาม
ถ้าผูส้ งู อายุอาศัยอยูท่ ี่ตา่ งประเทศ แต่ยงั มีชอื่ อยูใ่ น
ทะเบียนบ้านในประเทศไทย สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้ งู อายุได้
หรือไม่
ตอบ
สามารถขึน้ ทะเบียนได้
ถาม
ผูส้ งู อายุที่รบั เบี้ยยังชีพอยูแ่ ล้ว สามารถเปลีย่ นแปลง
วิธีการรับเงินได้หรือไม่
ตอบ
ได้คะ่ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ ทต.เขวาสินรินทร์
************************

