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 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบียนและย่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคาร้องเพ่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
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สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

สัญลักษณ์คนพิการ

สัญลักษณ์วันเอดส์โลก

คานา
องค์การบริหารส่วนตาบลหันนางามส่วนสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ งานสังคม
สงเคราะห์ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสางสังคมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหันนางามและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการ
ดาเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่ อรับ
เงินเบี้ยความพิการ และรับตาร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ย
ยัง ชี พ ฯ ให้ กั บ บุค คลดั ง กล่ าว โยถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการจ่ ายเงิ น
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก เกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิก ารขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูก ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การ
บริหารส่วนตาบลหันนางามจึงได้จัดทาคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่ นคาร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหันนางามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ
ต่อไป

นายประธาน หาญเชิงชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อาย ุ...และคนพิการ จ้า

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ
จ้า !!!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ

ผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อบต.หันนางาม (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ
59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด
บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว
และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ ที่ตาบลหันนางาม
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.หันนางาม อีกครัง้ หนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

ผู้พิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต อบต.หันนางาม (ตามทะเบียนบ้าน)
(3มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4)ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
ของรัฐ

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว
และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ ที่ตาบลหันนางาม
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.หันนางาม อีกครัง้ หนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสาเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาศรีบุญเรือง พร้อมสาเนา (เฉพาะ
หน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อานาจติดต่อที่ อบต.หันนางาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.หันนางาม***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
 บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร้อมสาเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สาหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อานาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาขอแทน แต่ต้องนา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คน
พิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร
ประกอบ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.หันนางาม***

คาชี้แจง
ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มสี ิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน
พื้นที่อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่
ตาบลกมลา ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อที่ อบต.หันนางาม แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่
เดิมจนสิ้นปี งบประมาณ เช่น

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. กุก๊ ไก่ ภายหลัง
ได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ตาบลหันนางาม ใน วันที่ 20
กรกฎาคม 2557 นาง ก. ต้องมาขึน้ ทะเบียนใหม่ ที่
อบต.หันนางาม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต่
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุก๊ ไก่ อยู่จนถึง
เดือน กันยายน 2559 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ ที่ อบต.หันนางาม ในเดือน ตุลาคม 2559 เป็ น
ต้นไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุและคนพิการ

ให้ผทู้ ี่มายื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหันนางาม ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกาหนด การยื่นขอขึน้ ทะเบียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
อบต.จะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กบั ผูส้ งู อายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร
ตามที่ผสู้ งู อายุและคนพิการได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้

กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น ส่วน
สวัสดิการสังคม อบต.หันนางาม
/กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูบ่ า้ น
หรือ ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม โดย
จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจ

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ
,คนพิการ หรือผูร้ ับมอบ
อานาจ

การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สาหรับผู้สูงอายุ
จานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2558)
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง
ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี
โดยคานวณตามปีงบประมาณ
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี

ตารางคานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สาหรับผู้สูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ช่วงอายุ (ปี)
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึ้นไป

จานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000

วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
แล้วปี นี้ ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไร น้อ ?

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น
เช่น
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ
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. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600
บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2558 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2558-30 กันยายน 2559

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557)

2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.หันนางาม
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผูร้ ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผู้รบั เงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้ บั มอบอานาจ แจ้งรับเป็นเงิน
สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก อบต.หันนางาม ไปอยู่ภูมิลาเนาอื่น
ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.หันนางาม ได้รับทราบ
4. ให้ผู้ที่รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่
ต่อ อบต. คลองไผ่ ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
5. กรณีตาย ให้ผดู้ ูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต. หันนางาม ได้รับทราบ
(พร้อมสาเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินจิ ฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ
2. ดาเนินการทาบัตรประจาตัวคนพิการได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู (ศาลากลางจังหวัด )
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัว
จริง)
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป
2.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นาสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทา
บัตรประจาตัวคนพิการ ให้นาหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย
4. หลังจากได้บัตรประจาตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.
74) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหันนางามตามสิทธิ์หลักทีใ่ ช้
บัตรทองอยู่ (สาหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เบิกได้โดยตรงไม่ตอ้ งทาตามข้อ 7)

การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่
สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู
(ศาลากลางจังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลาภู (ศาลา
กลางจังหวัด หลังใหม่ ชั้น1) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ)
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง
จานวน 1 ฉบับ (กานัน ผู้ใหญ่บา้ น ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3
ขึ้นไป)
ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้อ งมี
ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วย
เป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัน
นางาม
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่ นคาร้องได้ที่
ส่วนสวัสดิการสังคม โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเองได้จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(ต่อ)
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุ
และคนพิการ สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้าย
ภูมิลาเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่
ใหม่ (เพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชีพ ผู้ ป่ ว ยเอดส์ จากองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดาเนินการยื่นคาร้อง
ขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือ
ญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ ส่วนสวัสดิการสังคมทราบ
ภายใน 7 วัน

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

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. ใบมอบอำนำจ(ถ้ำมี)
4. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
* หมายเน
รับขึ้นทะเบียนผูพ้ ิการ
1. สำเนำบัตรประจำตัวผูพ้ ิกำร
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. ใบมอบอำนำจ(ถ้ำมี)
4. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
2 วัน
ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(ส่วนงานคลัง)

รับเงินผ่านธนาคาร

ส่งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ไม่เกิน 2 วันทาการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนเลขที่...................................../.........................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคาขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) .................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รบั มอบอานาจ
---- ที่อยู่.........................................................................................
ข้อมูลผูส้ ูงอายุ
.........................................................................โทรศั
พท์.................................................................................................
เขียนที่ อบต.หันนางาม
.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ
ไทย
มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตาบล/แขวง
หันนางาม
อาเภอ/เขต
ศรีบุญเรือง
จังหวัด
..... หนองบัวลาภู
.
รหัสไปรษณีย์ 39180
โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก
(ระบุที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผูร้ บั บานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจยื่นคาขอ

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

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
----
 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
วัน/เดือน/ปี.............................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ที่.....................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาทีไ่ ปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปลงทะเบียนยื่น
คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).................................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน

ทะเบียนเลขที่........................./...................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องกับคนพิกำรที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น  บิดำ - มำรดำ  บุตร  สำมี- ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำร  อื่นๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบ
อำนำจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผูร้ ับมอบอำนำจ
---- 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........................ มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตาบล หันนางาม อาเภอ ศรีบุญ
เรือง . จังหวัด หนองบัวลาภู รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น  ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรือสือ่ ความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการซ้าซ้อน  ไม่ระบุความพิการ
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ...........
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  เคยได้รบั (ย้ายภูมลิ าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ (ระบุ)........
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันด้วยตนเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ิสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………………………
พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯแทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผูร้ ับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือน
จาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
(.......................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่ ม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก............................................................................................
.........................................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)

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

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

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รบั ลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
วัน/เดือน/ปี............................................

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้

ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕8 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕9 ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่
อื่น(ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕8 ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕9 เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ
...................................................
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............................................................................เกีย่ วพันเป็น..........................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มีอานาจ

ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาด้วย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผูส้ ูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
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............................................................................เกีย่ วพันเป็น..........................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มีอานาจ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามอบอานาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
ทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ.................หรือจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาด้วย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผูส้ ูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์
รับเงินเบีย้ ยังชีพ
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที่......................................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหันนางาม
ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลาดับที่........................นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................
เลขที่บัญชี................................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการต่อไป

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

สารพันคาถาม
ถาม
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่
แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดี
สิ้นสุด ได้รับโทษจาคุก ถือ ว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัตไิ ม่มีสิทธิได้รบั
เงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน

ถาม
บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รบั เงินจากกรมควบคุมโรค
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้

ถาม
ถ้าผูส้ ูงอายุรบั เงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว
จะสามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุได้
หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า

ถาม
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผูส้ ูงอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตาบล เป็น
ต้น ...จ้า

ถาม
ข้าราชการที่รับเงินบาเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

ถาม
ผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก
อบต., สมาชิกสภา , กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม่

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจา แต่เมื่อ
พ้นจากตาแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

ถาม
ถ้าผูส้ ูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ
สามารถขึ้นทะเบียนได้

ถาม
ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินได้หรือไม่

ตอบ
ได้ค่ะ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.หันนางาม
*******************
มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสวัสดิการ
สังคม อบต.หันนางาม โทร. o-42353-399

