
... คูมือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ...
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ
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คํานํา

เทศบาลตําบลบึงงาม สํานักปลัด มภีารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแกไขเพิ่ม (
ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559

ดังนั้น เพื่อใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดมีความเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาวเทศบาล
ตําบลบึงงาม จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ขึ้น

เทศบาลตําบลบึงงาม หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจท่ีถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ และเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนเปนเกณฑการลดดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดในการบริการ
ประชาชนตอไป

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงงาม
เทศบาลตําบลบึงงาม

มกราคม 2563



ผ ู้ส ู งอายแุละ คนพิการ จ้า.

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
!!!



คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ
* ผูสูงอายุ *

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลบึงงาม ( ตามทะเบียนบาน )

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป ( ปจจุบัน อายุ
59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม )

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด
จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูใน
สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผู
ไดรับเงินเดือน คาตอบแทนรายไดประจํา หรือ
ผลประโยชน ตอบแทนอยางอื่นที่รัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการ
และผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อ การยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

หมายเหตุ : กรณีไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาใน
พื้นที่ตําบลบึงโขงหลง จะตองมาข้ึนทะเบียนที่ ทต.บึงงาม
อีกครั้งหน่ึงภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ
ตอเนื่อง......คะ



ผูพิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี

1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลบึงงาม (ตามทะเบียนบาน)

(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห
ของรัฐ

* กรณีไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลวและไดยายเขามาในพื้นที่ ตําบลบึงโขงหลง
จะตองมาข้ึนทะเบียนที่ เทศบาลตําบลบึงงาม อีกครั้งหน่ึงภายใน 1 มกราคม - 30
พฤศจิกายน ของทุกป

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......คะ



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ”

 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของ
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา

 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอที่ ทต.บึงงาม พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ

***
งานสังคมสงเคราะห์

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงงาม***



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ”

 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง พรอมสําเนา

 ทะเบียนบาน พรอมสําเนา

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย คน
พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย

*** ข
งานสังคมสงเคราะห์

สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงงาม***



คําชี้แจง

ผู ้ สูงอาย/ุคนพิการ

ตําบลบึงงาม
ทต.บึงงาม แต่สิทธิในการรับเงินยัง

เช่น

นาง ก. อบต. กุก๊ไก่ ภายหลังได้
บงึงาม 20 กรกฎาคม

2558 นาง ก. ทต.บึงงาม
30 พฤศจิกายน 2558 แต่ นาง ก. จะยังคงรับ
อบต. กุ ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือน กันยายน 2559

ทต.บึงงาม ในเดือน
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป



ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายแุละคนพิการ

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ

กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไมเกินวันท่ี 10 ของเดือนทุกเดือน
( ตามความเหมาะสม )

ใหผูที่มายื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลบึงงาม ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุก
ป ( นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่
30 พฤศจิกายน ของทุกป )

ทต.จะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและคนพิการ
ที่มาขึ้นทะเบียน ไวแลว โดยจะเริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม ป
ถัดไป โดยจะจาย เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร
ตามที่ผูสูงอายุและคนพิการไดแจงความ ประสงคไว



ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผ ู้ประสงค์ร ับเงินผ่าน
ธนาคาร

ผ ู ้ประสงค์ร ับเงินสด

โอนเข ้าบัญชีธนาคารในนาม
ผู้ส ูงอาย,ุคนพิการ หรือ

ผู้รับมอบอํานาจ

รับเงินสดในนามผู้ส ูงอายุ,คน
พิการ หรือผู้รับมอบอํานาจ

ตามจุดที่ไดแจงไว เชน สํานักปลัด
เทบาลตําบลบึงงาม หรือที่ทําการ
กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน หรือ
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยจะมี

การแจงใหทราบลวงหนา



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัได
สําหรับผูสูงอายุ

จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนท่ีผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน ( ป 2558)
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวง
ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ต้ังแตอายุ 60 ป

โดยคํานวณตามปงบประมาณ
มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน
สําหรับผูสูงอายุ
( แบบขั้นบันได )

ขั้น ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท)
ขั้นที่ 1 60 – 69 ป 600
ขั้นที่ 2 70 – 79 ป 700
ขั้นที่ 3 80 – 89 ป 800
ขั้นที่ 4 90 ป ขึ้นไป 1,000



วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ

* การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุก
ปเทานั้น เชน

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นาง ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน
ละ 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

ะได ้ เงิน
เท่าไร น ้อ?

การนับรอบปีงบประมาณ  คือ 1 ต ุ ลาคม– 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2560 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

1. ตาย
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อ.บึงโขงหลง
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงิน

สด ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ท่ีกําหนด
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก เทศบาลตําบลบึงงาม ไปอยู

ภูมิลําเนาอื่นตองแจงขอมูลเพื่อให ทต.บึงงาม ไดรับทราบ
4. ใหผูท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ ตองรายงานตัว

แสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยูตอ เทศบาลตําบลบึงงาม ระหวาง
วันท่ี 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป หรือ เทศบาลตําบลบึงงามกําหนด

5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของ
ผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให ทต.บึงงาม ไดรับทราบ ( พรอม
สําเนามรณบัตร ) ภายใน 7 วัน



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ

2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดท่ี สํานักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลางจังหวัด )
หรือท่ี ทต.บึงงาม โดยใชเอกสารดังตอไปนี้

2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทยเฉพาะ
ทาง (ตัวจริง)

2.2 รูปถายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
2.3 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวนอยาง
ละ 1 ฉบับ

3. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มา
ดวย



การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ

การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดท่ี
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ (ศาลา
กลางจังหวัด) หรือท่ี ทต.บึงงาม โดยใชเอกสารดังตอไปนี้

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

อยางละ จํานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผูดแูลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตวั

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ

ขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ
การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดท่ี สํานัก

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ (ศาลากลาง
จังหวัด) หรือท่ี ทต.บึงงาม 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 ผูใหญบาน ส.ท หรือ ขาราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวา
ปวยเปนโรคเอดสจริง

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบึงงาม
3. การย่ืนคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถย่ืนคํารอง

ไดท่ี สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงงาม โดยนําหลักฐานมาเพื่อ
ประกอบการย่ืนดังนี้

3.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง

3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)
3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)

4. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการ
สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการ
แทนได



ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส
(ตอ)

5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนท้ัง
ผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการไดท้ังหมด

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมา
ไดยายภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารองขอรับ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียาย
ภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียายเขาไปอยูใหม) ซ่ึงถาผูปวยเอดสไม
ดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ียายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะ
ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ถึงเดือนท่ียายภูมิลําเนา เทานั้น

7. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต
ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสท่ีเสียชีวิตตอง แจงให สํานักปลัด
เทศบาลตําบลบึงงาม ทราบภายใน 7 วัน ( พรอมสําเนามรณบัตร )

ใบรับรองแพทยจ์ะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs
ป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะ

ไม่เข ้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์



ภาคผนวก



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ )

* ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูพิการ  เดิม 15 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับข้ึนทะเบียนภายในวันท่ี 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป หรือตามระเบียบกําหนด

เอกสารสําหรับการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
๔. สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเขาบัญชี )

เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ

เสนอคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ

1 นาที / ราย

เสนอผูบังคับบัญชา ( ผูบริหาร ) 1 นาที / ราย

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน
1 นาที / ราย

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ / บันทึก
ขอมูลเพ่ิมเติม 1.5 นาที / ราย

แจงผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ
1 นาที / ราย



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ )

* ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูพิการ  เดิม 15 นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด 5 - 6 นาที / ราย
หมายเหตุ : รับข้ึนทะเบียนภายในวันท่ี 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป หรือตามระเบียบกําหนด

เอกสารสําหรับการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ
๑. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
๔. สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเขาบัญชี )

เจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งรับข้ึนทะเบียนผูพิการ

เสนอคณะกรรมการหรือเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผูบังคับบัญชา ( ผูบริหาร ) 1 นาที / ราย

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน
๑ นาที / ราย

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ / บันทึก
ขอมลูเพ่ิมเติม 1.5 นาที / ราย

แจงผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ
1 นาที / ราย



สารพันคําถาม

ถาม
* ผูสูงอายุท่ีอยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?

ตอบ

ขึ้นทะเบียนได เพราะถือวาเปนผูสิทธิ์ตามระเบียบ หรือ กรณี
ไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษ
จําคุก ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติหรือมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
เชนกัน

ถาม
* บุคคลท่ีเปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค

สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได



ถาม
* ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว จะ

สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได
หรือไม

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา

ถาม
* ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา

พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
ไดหรือไม

ตอบ
ขึ้นทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆท่ีไดรับเงินเดือน

(เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปนตน ...จา

ถาม
* ขาราชการท่ีรับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงาอายุได

หรือไม
ตอบ

ขึ้นทะเบียนไดคะ



ถาม
* ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,

สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียน
ผูสูงอายุไดหรือไม

ตอบ
ขึ้นทะเบียนไมไดคะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อ

พนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ

ถาม
* ถาผูสูงอายุอาศัยอยูท่ีตางประเทศ แตยังมีช่ืออยูในทะเบียน

บานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม
ตอบ

สามารถขึ้นทะเบียนได โดยการมอบอํานาจใหบุคคลย่ืนแทน

ถาม
* ผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ

เงินไดหรือไม
ตอบ

ไดคะ   โดยมาย่ืนความประสงคไดท่ี สํานักปลัด เทศบาล
ตําบลบึงงาม

*******************
มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ  ติดตอสอบถามไดที่

สํานักปลัด เทศบาลตําบลบึงงาม โทร. 042-416-025




