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ค าน า 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ 
รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคน
พิการเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว   โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 

 ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งจะ
น าไปสู่ความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยจึงได้
จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้ สูงอายุ  และคน
พิการ  มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ  รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ  ต่อไป 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นวันรับขึน้ทะเบียน
ผู้สูงอายุ....และคนพิการ 

อย่าลืม !!!  นะจ๊ะ  

ไม่มีชื่อ  ไม่มีสิทธินะ 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 
 

    

    ๑)  มีสัญชาติไทย 

    ๒) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต อบต.สมยั (ตามทะเบียนบา้น) 

    ๓) เป็นผูท่ี้มีอาย ุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถดัไป (ปัจจุบนัอาย ุ59 ปี  

        บริบูรณ์และตอ้งเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

    ๔) ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจากหน่วยงาน 
         รัฐ  รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่ ผูรั้บเงิน 
         บ านาญ  เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด  ในลกัษณะเดียวกนั 
         ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วน 
         ทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทนรายไดป้ระจ า หรือ  
         ผลประโยชนต์อบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองคก์ร ปกครองส่วน 
         ทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ ายกเวน้ผูพ้ิการและ ผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบ
         กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพของ
         องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

   

 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลสมัย 

จะต้องมาข้ึนทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย อีกครั้งหนึ่ง 

ภายในเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561  

เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง....ค่ะ  
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 

ผู้พิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 
       1) มีสัญชาติไทย 

        ๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย (ตามทะเบียนบ้าน) 

       ๓) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    คนพิการ 

         ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

 

 

 

  
 

 

 

 

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว 

และได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีต าบลสมัยจะต้องมาขึ้นทะเบียนท่ี 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมัยอีกครั้ง เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย”ุ 

 

   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

       พร้อมส าเนา 
 

   ทะเบยีนบ้าน พรอ้มส าเนา 
 

   สมุดบัญชึเงินฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)  

       ส าหรับกรณีที่ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายปุระสงค์ขอรับเงนิเบ้ียยงัชีพผู้สูงอาย ุ
       ผ่านธนาคาร 
 

 หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอ านาจให้
 ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ ส านักงาน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมยั พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอง
 อ านาจ    
 

 
 

 

 

  

 

**ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ท่ีส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย** 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ 

 

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ” 

 

   บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสรมิตุณภาพชีวิตคนพิการ 

       ฉบับจริง พร้อมส าเนา 
 

   ทะเบยีนบ้าน พรอ้มส าเนา 
 

   สมุดบัญชึเงินฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)  

       ส าหรับกรณีที่ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงนิเบ้ียยงัชีพ 

              ผ่านธนาคาร 
 

 หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอ านาจ 
 เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนแต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการ
 และคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถ
 ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
 

  

 
 

 

 

**ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ท่ีส านักงานปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย** 
 



ค าชี้แจง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพอยู่แล้วในพื้นท่ีอื่น  
ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีต าบลสมัย  ให้
มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพต่อท่ี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมัย  แต่สิทธิในการรับเงินยังจะคงอยู่ท่ีเดิม
จนสิ้นปีงบประมาณเช่น 

  

 นาง  ก.  รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่  อบต. ใจดี  ภายหลังแจ้ง
ย้ายท่ีอยู่มาอยู่พื้นท่ีต าบลสมัย  ใน วันท่ี 20 กรกฎาคม  2558  
นาง  ก. ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
สมัย  แต่  นาง  ก.  จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี  อบต.  ใจดี  อยู่
จนถึงเดือน  กันยายน  2560  และมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  ในเดือน  ตุลาคม 2561               
เป็นต้นไป 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพกิาร 

 
 
 
 

 

    ให้ผู้ท่ีมายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ  มาตรวจสอบ  รายชื่อ
ตามประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  
ของทุกปี  (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด  การยื่นขอขึ้นทะเบียน  
วันท่ี 30  พฤศจิกายน  ของทุกปี) 

    อบต.  จะด าเนินการเบิก  -  จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและ
คนพิการท่ีมาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  โดยจะเริ่มต้ังแต่เดือน
ตุลาคม  ปีถัดไป  โดยจะจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร  ตามท่ีผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความประสงค์
ไว ้



ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันท่ี  1-10  ของเดือน 

(ตามความเหมาะสม) 
 

 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประสงค์รับเงิน
ผ่านธนาคาร 

ผู้ประสงค์รับเงิน
สด 

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย / 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมูบ่้านหรือ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยจะมี
การแจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

โอนเข้าบญัชีธนาคารในนามผูสู้งอายุ, 
คนพิการ หรือผูร้ับมอบอ านาจ 

 

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ คน
พิการ หรือผู้รับมอบอ านาจ 



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบบันใด 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
       จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี 2561) การ
จ่าย เงิน เบี้ยยั งชีพให้แก่ผู้ สู งอายุ   คิดใน  อัตราเบี้ ยยั งชีพแบบขั้นบันใด            
แบบ “ขั้นบันใด” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ ออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้น 
ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี 

 

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 

 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

(แบบขั้นบันใด) 

 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่ 1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที่ 2   70 – 79 ปี 700 

ขั้นที่ 3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที่ 4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

 
 

 

 

 

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่  ณ  วันที่ 30 กันยายน  เท่านั้น เช่น 

1. นาง ก.  เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่  30 กันยายน 2558  นาง ก. จะ
อายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ใน
เดือนตุลาคม 2557 (งบประมาณ ปี 2558) 

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2587 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 69 
ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาทเท่าเดิม จนกว่า
จะถึงรอบปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

แล้วปีน้ี  
ฉันจะได้เงิน
เบี้ยเท่าไหร่ 

 

การนับรอบปีงบประมาณ  คือ 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน  เช่น 

ปีงบประมาณ  2558  จะเร่ิมตั้งแต่  1  ตุลาคม 2557 – 30  กันยายน  2558 

ปีงบประมาณ  2559  จะเร่ิมตั้งแต่  1  ตุลาคม  2558 – 30 กันยายน  2559 



การสิ้นสุดการรับเงินเบีย้ยังชีพ 
 

 

1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2 ,000 บาท ตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 ลงวันที่  22 กันยายน 2557) 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

4. ขาดคุณสมบัติ 
 

 หน้าทีข่องผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
 1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

 2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ  หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสดต้องมารับ      
     เงินให้ตรงตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 

 3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น   
     ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ได้รับทราบ 

 4. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การ   
     บริหารส่วนต าบลสมัย  ระหว่างวันที่  1 – 5 ตุลาคม ของทุกปี 

 5. กรณีตาย  ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ  หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ย   
     ยังชีพแจ้งการตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย ได้รับทราบ (พร้อม 
     ส าเนาใบมรณะบัตร) ภายใน 7 วัน 

 

 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

 

1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล  เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความ       
    พิการ 
2. เมื่อใดใบรับรองความพิการแล้ว  มาติดต่อส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน     
    ต าบลสมัย โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
 2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
 2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน  2  รูป 
 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1  ฉบับ 
 2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ 
 2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา 
       ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการให้ที่            
    ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง (ศาลากลางจังหวัด) 
4. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัว    
    คนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
5. หลังจากได้บัตรประจ าตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.74)ที่โรงพยาบาล  
    ส่งเสริมสุขภาพต าบลสมัย ตามสิทธิ์หลักที่ใช้บัตรทองอยู่ 
6. จัดให้มีการรับขึ้นทะเบียนนอกที่ท าการ  กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาขึ้น   
    ทะเบียน  ณ  ที่ท าการได้ 
 
 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ  สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย โดยใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 2 รูป 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตร
ประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3 – 4 มาด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย  ด าเนินการต่อบัตรประจ าตัวคนพิการให้ที่
ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง (ศาลากลางจังหวัด) 

 
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 

 

 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดล าปาง (ศาลากลางจังหวัด ชั้น 
2) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
 1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1
ฉบับ 



การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ (ต่อ) 
 

 3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สท. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เดิม 10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3 – 5 นาที/ราย 

ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/สมัภาษณ์/

บนัทกึข้อมลูเพิ่มเติม 2 นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบติั 

เอกสารส าหรับการ 

รับขึน้ทะเบียนผู้สงูอาย ุ

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

4. ส าเนาสมดุบญัชี (กรณีโอนเข้าบญัชี) 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) 
/จัดท าประกาศรายชื่อ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/สมัภาษณ์/บนัทกึ

ข้อมลูเพิ่มเติม 2 นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ

คณุสมบตั ิ

เอกสารส าหรับการรับขึน้ทะเบียนผู้พิการ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้พิการ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

4. ส าเนาสมดุบญัชี (กรณีโอนเข้าบญัชี) 

 

เสนอผู้บงัคบับญัชา (ผู้บริหาร) 

/จดัท าประกาศรายช่ือ 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรบัลด 3 – 5 นาที/ราย 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก - จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 
 

 

 
 
  

จัดท าบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 
(1 วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1. แสดงบตัรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับแทน         
    (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังสือมอบอ านาจ กรณีมอบอ านาจ 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 

1 วัน 

ส่งเอกสารธนาคารรับเงินได้
ไม่เกิน 2 วันท าการ กรณี

ไม่ใช่ ธ.ธกส. 

รับเงินผ่าน
ธนาคาร 

รับเงินสดในวันที่ ..... ของทุกเดือน 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอ านาจ 
จนท. ตรวจสอบรายชื่อ  ลงชื่อผู้รับเงิน 



ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 
         ทะเบียนเลขท่ี..................../25๖o 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เฉพาะกรณีผูสู้งอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน 
ผู้ยื่นค าขอฯแทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น...........................................................กับผูสู้งอายุที่ขอลงทะเบียน ช่ือ-สกุล       
(ผู้รับมอบอ านาจ) ..............................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
---- ทีอ่ยู่..................................................................................................................... 
................................................................................................................โทรศัพท์............................................................................. 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่.................................................... 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ.................................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันที่.........................เดือน....................................พ.ศ. ..................  อายุ...................ปี  สญัชาติ...........................มีช่ืออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี..................................หมู่ที/่ชุมชน.........................................ตรอก/ซอย...........................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................... 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์................................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ........................................... 
รายได้ต่อเดือน.......................................บาท  อาชีพ............................................................................ 
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ 

  ไม่ไดร้ับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
  ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยความพิการ ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ............................................................ 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร...........................................บัญชีเลขที่..............................................ช่ือบัญชี......................................... 

 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษบ าเหน็จราย
เดือน  หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่า
ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 
 

(ลงช่ือ)..........................................................   (ลงช่ือ)............................................................... 
       (..........................................................)                       (.............................................................) 
        ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ     เจ้าหน้าท่ีผูร้ับลงทะเบยีน.  

หมายเหตุ  ใหข้ีดฆ่าข้อความที่ไมต่้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 



 

- 2- 

 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิของนาย/นาง/นางสาว 
..................................................................................................... 
 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
---- แล้ว 
  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัติเนื่องจาก 
 
..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
 (...............................................................................) 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลบางกระทึก 
        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี ้
 
สมควรรับขึ้นทะเบยีน    ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 

ค าสั่ง 
รับขึ้นทะเบียน    ไม่รับขึ้นทะเบียน    อื่นๆ.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
         (.....................................................) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

วัน/เดือน/ปี.................................................................... 
 

 

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอายทุี่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนกรณีผู้สูงอายุย้าย
ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน(ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25๖o ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 256๑) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ณ  ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 256๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 

 



                ทะเบียนเลขที่ ................../๒๕๖o  
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 

ข้อมูลคนพิการ                                          

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

                      ค าน าหน้านาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบุ)   ................................. 
ชื่อ  ............................................................................................................. นามสกุล...................................................................................................................                                                                                     
เกิดวันที่............................เดือน .............................พ.ศ. .....................   อายุ......................ปี  สัญชาติ..................... มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน  เลขที่ ................................
หมู่ที่ ................. ตรอก/ ซอย ......................................... ถนน........................................หมู่บ้าน/ชุมชน ...........................................    ต าบล ......................................................   
อ าเภอ ................................................................   จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์.................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นค าขอ   ----  
ประเภทความพกิาร     ความพิการทางการเห็น                                   ความพิการทางสติปัญญา 
                               ความพกิารทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพกิารทางการเรียนรู ้
                                ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย     ความพิการทางออทิสติก 
                                ความพิการทางจติใจหรือพฤติกรรม  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่น ๆ ................................................... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได ้..................................................................................โทรศัพท์.................................................................................... 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดกิารภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ   เคยได้รับ (ย้ายภูมิล าเนา) เขา้มาอยู่ใหม่              เมื่อ 
............................................................................. 
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส ์  อื่น  ๆ(ระบุ) ................................................. 
 มีอาชีพ (ระบุ) ........................................................ รายได้ต่อเดือน (ระบุ)........................................... (บาท)  
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ …………………………………………………………………………………………….............................. 
 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก ๑ วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ     โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
ธนาคาร .......................................................... สาขา  ..........................................................  เลขที่บัญชี   --- 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ              ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) . ...................................................................   ผูย้ื่นค าขอ                                                     (ลงชือ่) ...................................................................  เจ้าหนา้ที่ผู้รับจดทะเบยีน 
          (......................................................................)                                                                    (.....................................................................)           
หมายเหต ุ:  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย    ในช่อง     หน้าข้อความที่ตอ้งการ  

 

- ๒ – 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน  ตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ                 
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สาม-ี ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการตามระเบยีบฯ                                
ช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ ) ..........................................................................................................................................                               
เลขประจ าตัวประชาชน ----  ที่อยู่ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. โทรศัพท์ …………………………………………………..….. 



ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
----   แล้ว  

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน นายก เทศมนตร/ีอบต. ........................................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี ้

  สมควรรับขึ้นทะเบียน     ไม่สมควรรับขึ้นทะเบยีน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)  ...........................................................  
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงช่ือ)   ...........................................................    
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงช่ือ)    ...........................................................      
                             (                                            )           
 

ค าสั่ง 
   รับขึ้นทะเบียน      ไม่รับขึ้นทะเบียน       อื่น ๆ .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

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

นายก เทศมนตรี/นายก อบต. .............................................................. 

       วัน/เดือน/ปี  ............................................................................ 
 
 

     
ตัดตามรอยประให้คนพิการทีย่ื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                          

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. .... 
        การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะได้รับเงิน                      
เบี้ยความพิการต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖o ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน   กรณี
คนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่น (ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖o ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ ณ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 
 

หนังสือมอบอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หนังสือมอบอ านาจ  

 

เขียนที่..................................................... 
วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ...........................  

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.................................................................ซึ่งเปนผถูือบัตร……….…..………….....…………. 
เลขท่ี...............................................ออกให ณ .............................................เมื่อวันที่...............................อยบูานเลขท่ี..........................
หมทูี่................................ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................................แขวง/ต าบล................................................   
เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวัด........................................................  
 

  ขอมอบอ านาจให……………………………………………………………….……ซึ่งเปนผถูือบัตร…………………..…….…………….. 
เลขท่ี...............................................ออกให ณ .............................................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขท่ี......................... 
หมทูี่...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................แขวง/ต าบล............................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวดั....................................................... 
 

   เปนผมูีอ านาจ..................................................................................................ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แทนขาพเจาและมีระยะเวลาการมอบอ านาจไมเกิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ขาพเจาขอรับผดิชอบในการที่ผรูับมอบอ านาจไดกระท าไปตามหนังสอืมอบอ านาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระท า 
ดวยตนเองทั้งสิ้น  

  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือช่ือ/ลายพมิพนิ้วมือ ไวเปนส าคัญตอหนาพยานแลว  

 
 
 
    ลงช่ือ............................................................ผมูอบอ านาจ  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ...........................................................ผรูับมอบอ านาจ  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ............................................................พยาน  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ............................................................พยาน  
           (...........................................................) 
 
 
 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 
 

หนังสือมอบอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
หนังสือมอบอ านาจ  

 

เขียนที่..................................................... 
วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ...........................  

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.................................................................ซึ่งเปนผถูือบัตร……….…..………….....…………. 
เลขท่ี...............................................ออกให ณ .............................................เมื่อวันที่...............................อยบูานเลขท่ี..........................
หมทูี่................................ตรอก/ซอย.................................ถนน...........................................แขวง/ต าบล................................................   
เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวดั........................................................  
 

  ขอมอบอ านาจให……………………………………………………………….……ซึ่งเปนผถูือบัตร…………………..…….…………….. 
เลขท่ี...............................................ออกให ณ .............................................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขท่ี......................... 
หมทูี่...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................แขวง/ต าบล............................................... 
เขต/อ าเภอ.........................................................จังหวดั....................................................... 
 

   เปนผมูีอ านาจ..................................................................................................ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แทนขาพเจาและมีระยะเวลาการมอบอ านาจไมเกิน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  ขาพเจาขอรับผดิชอบในการที่ผรูับมอบอ านาจไดกระท าไปตามหนังสอืมอบอ านาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระท า 
ดวยตนเองทั้งสิ้น  

  เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือช่ือ/ลายพมิพนิ้วมือ ไวเปนส าคัญตอหนาพยานแลว  

 
 
 
    ลงช่ือ............................................................ผมูอบอ านาจ  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ...........................................................ผรูับมอบอ านาจ  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ............................................................พยาน  
           (...........................................................)  
 
    ลงช่ือ............................................................พยาน  
           (...........................................................) 

 



 

สารพันค าถาม 
 
 

ถาม 
 บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค  สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 
 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได ้
 
 
 

ถาม 
 ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้วจะ
สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 
 
 



 
 

ถาม 
 พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
ได้หรือไม่ 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได้.......จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน           
(เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น...จ้า 

 
ถาม 
 ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ  สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

 
ถาม 
 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก ทต. รองนายก ทต. สมาชิกสภา, 
ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ  เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า  แต่เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว  สามารถขึ้นทะเบียนได้คะ่ 

 
 



ถาม 
 ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ  แต่ยังมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านใน
ประเทศไทย  สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 

ตอบ 
 สามารถขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

 
ถาม 
 ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้
หรือไม่ 

ตอบ 
 ได้ค่ะ  โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมัย 

******************************* 
 

มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ท่ี 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย 

โทร. 054-296-511 

 


