คู่มือการปฏิบตั ิงาน
องการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
http://www.srikham.go.th/

คูมือปฏิบัติงาน
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 การลงทะเบียนและยนคําขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคํารองเพอขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
โทร. 0-5366-5073

สัญลักษณผูสูงอายุ

สัญลักษณคนพิการ

สัญลักษณวันเอดสโลก

คํานํา
องค การบริห ารสว นตํ าบลศรีค้ํ า มี บทบาทหนา ที่ใ นการจัด สวั สดิ การสั งคมใหกั บผู ดอ ย
โอกาสางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้
รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับ
ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคํารองผูปวยเอดสเพื่อรับเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส รวมทั้ งการจ ายเงิ นเบี้ยยั งชีพฯ ใหกับ บุคคลดังกลา ว โดยถือปฏิบัติต ามระเบียกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ค วามสะดวก รวดเร็ ว และถู ก ต อ งในการขอรั บ บริ ก ารในเรื่ อ งดั ง กล า ว
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ําจึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคํารองเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ขึ้น
องค ก ารบริ หารส ว นตํ า บลศรี ค้ํ า หวั งเป น อย า งยิ่ง ว า คู มื อ ฉบั บนี้ จ ะเป น ส วนหนึ่ ง ที่ ทํา ให
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมทั้งทราบแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนที่มาขอรับบริการ
ตอไป

คณะผูจัดทํา
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อาย ุ...และคนพิการ จ้า

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

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ

ผูสูงอายุ

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ศรีค้ํา (ตามทะเบียนบาน)
(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ
59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม)
(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน
รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา
ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมายเหตุ : กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว
และไดยายเขามาในพืน้ ที่ตําบลศรีค้ํา
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.ศรีค้ํา อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใชสิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ

ผูพิการ

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิ องตัวเอง ตามรายการดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ศรีค้ํา (ตามทะเบียนบาน)
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ
(4)ไมเปน บุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห
ของรัฐ

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลว
และไดยายเขามาในพืน้ ที่ตําบลศรีค้ํา
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.ศรีค้ํา อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

เพื่อใชสิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ”
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของ
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร
หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอที่ อบต.ศรีค้ํา พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่งานพัฒนาช ุมชน อบต.ศรีคํ้า***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ”
 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา
 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย คน
พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย

**ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยืน่ เอกสาร
ประกอบ ได้ที่งานพัฒนาช ุมชน อบต.ศรีคํ้า***

คําชี้แจง
ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มสี ิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน
พื้นที่อื่น ภายหลังได้ยา้ ยทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่
ตําบลศรีคาํ้ ให้มาแจ้งขึน้ ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อที่ อบต.ศรีคํ้า แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิม
จนสิ้นปี งบประมาณ เช่น

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. กุก๊ ไก่ ภายหลัง
ได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ตาํ บลศรีคาํ้ ใน วันที่ 20
กรกฎาคม 2558 นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่
ที่ อบต.ศรีคาํ้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แต่
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุก๊ ไก่ อยู่จนถึง
เดือน กันยายน 2559 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ งู อายุ ที่ อบต.ศรีคาํ้ ในเดือน ตุลาคม 2559 เป็ นต้น
ไป

ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุและคนพิการ

ให้ผทู้ ี่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํ การองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคาํ้ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของ
ทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอขึน้ ทะเบียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
อบต.จะดําเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กบั ผูส้ งู อายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร
ตามที่ ผสู้ งู อายุและคนพิการได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้

กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น งาน
พัฒนาชุมชน อบต.ศรีคาํ้
/หอประชุมหมูบ่ า้ น หรือ ขึน้ อยู่
กับความเหมาะสม โดยจะมีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจ

รับเงินสดในนามผูส้ งู อายุ
,คนพิการ หรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สําหรับผูสูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 255๙)
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง
ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอายุ 60 ป
โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ชวงอายุ (ป)
60 – 69 ป
70 – 79 ป
80 – 89 ป
90 ป ขึ้นไป

จํานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000

วิธคี ํานวณอายุของผูสูงอายุ
แล้วปี นี้ ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไร น้อ ?

การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น
เชน
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ
700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข.
จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600
บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป
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 ( ยกเลิกการสงเคราะหจัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 22 กันยายน 2557)

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.ศรีค้ํา
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หนาที่ของผูร ับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรบั เงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร บั มอบอํานาจ แจงรับเปนเงิน
สด ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด
3. เมื่อยายภูมิลาํ เนาจาก อบต.ศรีค้ํา ไปอยูภูมิลําเนาอื่น
ตองแจงขอมูลเพื่อให อบต.ศรีค้ํา ไดรับทราบ
4. ใหผูที่รบั เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวติ อยู
ตอ อบต.ศรีค้ํา ระหวางวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป
5. กรณีตาย ใหผดู ูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของ
ผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให อบต. ศรีค้ํา ไดรับทราบ (พรอม
สําเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินจิ ฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา (ศาลากลางจังหวัด )
โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง (ตัว
จริง)
2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 2 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผูดแู ล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทํา
บัตรประจําตัวคนพิการ ใหนาํ หลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย
4. หลังจากไดบัตรประจําตัวคนพิการใหไปเปลี่ยนสิทธิ์ผูพิการ
(ท.74) ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีค้ําตามสิทธิ์หลักที่ใช
บัตรทองอยู (สําหรับผูที่ใชสิทธิ์เบิกไดโดยตรงไมตอ งทําตามขอ 7)

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ
การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดที่
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนครราชสีมา
(ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชั้น1) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอตออายุบตั รประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ
การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย (ศาลากลาง
จังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ(ตอ)
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง
จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบา น ส.อบต. หรือ ขาราชการ ระดับ 3
ขึ้นไป)
ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ศรีค้ํา
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่
สวนสวัสดิการสังคม โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
(ตอ)
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุ
และคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย
ภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยู
ใหม (เพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ป ว ยเอดส จากองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ
ญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตอง แจงให สวนสวัสดิการสังคมทราบ
ภายใน 7 วัน
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์ /AIDs
เท่านัน้ หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง จะ
ไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ)

ยืน่ คําขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย
เอกสารสํ าหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี )

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่ อ

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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผูพกิ าร)

ยืน่ คําขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสํ าหรับการ
* หมายเน
รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพ้ ิการ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอํานาจ(ถ้ามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี )

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทํา
ประกาศรายชื่ อ

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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยผูสูงอายุ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสํ าหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอํานาจ)
2. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็ คเบิกเงิน
(ส่ วนงานคลัง)
รับเงินผ่ านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 2 วันทําการ
กรณีไม่ ใช่ ธ.กรุ งไทย

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดในวันที่ 6 ของทุกเดือน
ยืน่ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(การเบิก-จายเบี้ยความพิการ)

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสํ าหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอํานาจ)
2. หนังสื อมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็ คเบิกเงิน
(ส่ วนงานคลัง)
รับเงินผ่ านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 2 วันทําการ
กรณีไม่ ใช่ ธ.กรุ งไทย

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดในวันที่ ๖ ของทุก
ยืน่ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่อผู้รับเงิน

ตัวอยางแบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนเลขที.่ ..................................../255๙
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน................................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรบั มอบอํานาจ
---- ที่อยู.........................................................................................
ขอมูลผูส ูงอายุ
.........................................................................โทรศั
พท.................................................................................................
เขียนที่ อบต.ศรีค้ํา
.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ป สัญชาติ ไทย
มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที่......................หมูที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตําบล/แขวง
ศรีค้ํา
อําเภอ/เขต
แมจัน
จังหวัด
..... เชียงราย
.
รหัสไปรษณีย ๕๗๑๑๐
โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ไดรับการสงเคราะหความพิการ
 ยายภูมลิ ําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยายมาจาก
(ระบุที่อยูเดิม.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส ูงอายุประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส ูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูม ีคุณสมบัตคิ รบถวน ไมไดเปนผูร บั บํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูร ับมอบอํานาจยื่นคําขอ

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

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
----
 เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
จาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
คําสั่ง
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคา้ํ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

 รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
วัน/เดือน/ป.............................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.

ผูสูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขที่........................หมูที่.....................
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม 25๕๙ ถึงเดือนกันยายน 25๖๐ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาที่ไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 255๘ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 255๙) จะตองไปลงทะเบียน
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 255๙ ทั้งนี้เพื่อเปนการ
รักษาสิทธิใหตอเนื่อง

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

ทะเบียนเลขที.่ ......................../255๙
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของกับคนพิการที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา  บุตร  สามี- ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการ  อื่นๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบ
อํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูร ับมอบอํานาจ
---- ที่อยู..............................................................โทรศัพท.......................................................................

ขอมูลคนพิการ

เขียนที่...........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................

คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).........................
ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที่...............หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล ศรีค้ํา อําเภอ แมจัน .
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท....................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการที่ยื่นคําขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น  ความพิการทางสติปญญา
 ความพิการทางการไดยินหรือสือ่ ความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
 ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการซ้ําซอน  ไมระบุความพิการ
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อื่น ๆ...........
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท..................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ  เคยไดรบั (ยายภูมลิ ําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  อื่นๆ (ระบุ)........
 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสิ ิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมี
สิทธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………………………
พรอมแนบเอกสารดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบีย้ ความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน ไมไดเปนผูร ับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือน

จาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
(.......................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความทีไ่ มตองการออก และทําเครื่องหมาย √ ในชอง หนาขอความที่ตอ งการ

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว
 เปนผูมีคณ
ุ สมบัติครบถวน  เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก............................................................................................
.........................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีคา้ํ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)

คําสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไมรบั ลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
วัน/เดือน/ป............................................

ตัดตามเสนประใหคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะไดรับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูที่
อื่น(ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อรักษาสิทธิใหตอเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ
...................................................
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ที่...................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร.........................................
เลขที่.......................................ออกให ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่..............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท...........................................
ขอมอบอํานาจให............................................................................เกีย่ วพันเปน..........................................
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท.........................................................
เปนผูมีอํานาจ

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

แทนขาพเจาจนเสร็จการ

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

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ
ที่...................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร.........................................
เลขที่.......................................ออกให ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่..............
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท...........................................
ขอมอบอํานาจให............................................................................เกีย่ วพันเปน..........................................
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท.........................................................
เปนผูมีอํานาจ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แทนขาพเจา โดยขาพเจามอบอํานาจใหรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
ทุกเดือนตลอดปงบประมาณ.................หรือจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูส ูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือแสดงความประสงค
รับเงินเบีย้ ยังชีพ
หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห
เขียนที่......................................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ลําดับที่........................นั้น
ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้
( ) เปนเงินสด
( ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................
เลขที่บัญชี................................................................................................
( ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป

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

สารพันคําถาม
ถาม

ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไมได เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครัฐอยู
แลว หรือ กรณีไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษ คดี
สิ้นสุด ไดรับโทษจําคุก ถือ วาเปนผูข าดคุณสมบัตไิ มมสี ิทธิไดรบั
เงินเบี้ยยังชีพ เชนกัน

ถาม

บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรบั เงินจากกรมควบคุมโรค
สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?

ตอบ

ขึ้นทะเบียนได

ถาม

ถาผูส ูงอายุรบั เงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว
จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุได
หรือไม

ตอบ
ถาม

ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา

ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา
พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูส ูงอายุ
ไดหรือไม

ตอบ

ขึ้นทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรบั
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปน
ตน ...จา

ถาม

ไดหรือไม

ตอบ

ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงาอายุ

ขึ้นทะเบียนไดคะ

ถาม

ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก
อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใ หญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
ไดหรือไม

ตอบ

ขึ้นทะเบียนไมไดคะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อ
พนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ

ถาม

ถาผูส ูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม

ตอบ
ถาม

สามารถขึ้นทะเบียนได

ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินไดหรือไม

ตอบ

ไดคะ โดยมายื่นความประสงคไดที่ อบต.ศรีค้ํา
*******************

มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ ติดตอสอบถามไดที่ งานพัฒนา
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