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คํานํา 

  งานสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลบานปลอง  มีภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.
๒๕๕๒ และแกไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  
  ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาว เทศบาล
ตําบลบานปลอง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ขึ้น  
  ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบานปลอง หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทําให
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส และผูสนใจมีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิที่พึงไดรับ และเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนเกณฑการลดดุลพินิจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนสูงสุด
ในการบริการประชาชนตอไป  
 
 
                    งานสังคมสงเคราะห  
                        เทศบาลตําบลบานปลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเปนมาและความสําคญัในการจัดทําคูมือ 

  คูมือการปฏิบัติงาน  (Work Manual)   เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งในการทํางานทั้ง

ระดับหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้น ๆ อยาง

เปนระบบและครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการ

ทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน 

และจุดส้ินสุด มีคําอธิบายตามที่จําเปนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ไมใหเกิดความผิดพลาดในการ

ทํางาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม

แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) ที่มุงไปสูการบริการคุณภาพทั่วทั้ง

องคกรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือใหการทํางานของสวนราชการไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ได 

ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกําหนดเวลานัดหมาย กอใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. เพ่ือใหหนวยงานมีการจัดทําคูมือฯ เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน

เดียวกัน รวมถึงปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพ่ืออธิบายขั้นตอน

รายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพฯ ของงานสังคมสงเคราะห ใหผูปฏิบัติงาน

ทราบและเขาใจวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใด กับใคร และควรทําอะไรกอนและหลัง โดยมี

เอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

  2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห มีแนวทางการปฏิบัติ เปนไปตามมาตรฐานและ

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ เสร็จรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา

นัดหมาย 

  3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หรือผูที่เกี่ยวของกับงานดังกลาว รวมทั้งผูที่สนใจ

ไดทราบแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการติดตอ

ประสานงาน 

  4. เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับผูบริหารใชในการทบทวนและตรวจติดตามงานไดทุกขั้นตอน 

                   5. เพ่ือเปนแนวทางการในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพฯ 

ตอไป 

 

 

 



คูมือสําหรับประชาชน 

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหผูสูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปบรบิูรณขึ้นไป 

ในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอ 

รับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ ณ ทองถ่ินหรือพื้นที่ทีต่นเองมีภูมิลําเนา

ตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายนของทุกป 
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คุณสมบัติของผูสูงอายุท่ีจะไดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 

   
 

4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยู
สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทน รายไดประจํา หรือ
ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น ที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการ และ
ผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
 
 
 
                     *** การนบัรอบปงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน 
               ปงบประมาณ 2561 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
               ปงบประมาณ 2562 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563              
                ปงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
               ปงบประมาณ 2564 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปบริบูรณในปถัดไป (ปจจุบันอายุ 59 ป   

บริบูรณ เกิดกอน 1 ตุลาคม) 

 

2. มีสัญชาติไทย 

 

3. มีภูมิลําเนา (ทะเบียนบาน) อยูในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง 



 

ขั้นตอนการย่ืนคําขอ 
ภายในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของทุกป ใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป(ของ
ปงบประมาณถัดไป) ยื่นคําขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอเจาหนาที่ (งานสังคม
สงเคราะห) เทศบาลตําบลบานปลองหรือสถานที่ที่เทศบาลตําบลบานปลอง กําหนด โดยมี
หลักฐานดังนี ้

                                                                                     
 
 

หมายเหตุ : กรณีไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาในพ้ืนที่เทศบาลตําบล 
              บานปลอง จะตองมาขึ้นทะเบียนที่เทศบาลตําบลบานปลอง อีกครั้งหน่ึง 
              ภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       

       1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออก

โดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย 

       2. ทะเบียนบาน 

       3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับในกรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินผาน

ธนาคาร 

       4. หนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่น

คําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทน) 

ไมลงทะเบียน 

ไมมีสิทธินะจะ 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ 

และยืน่เอกสารประกอบ ไดที ่

งานสงัคมสงเคราะห 

สํานกัปลัดฯ เทศบาลตําบลบานปลอง 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

  ผู้สงูอาย ุท่ีมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพอยู่แล้วในพ้ืนท่ีอ่ืน

ภายหลงัได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลบ้าน

ปล้อง  ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพต่อท่ี เทศบาล

ตาํบลบ้านปล้อง แต่สิทธิในการรบัเงินยงัจะคงอยู่ท่ีเดิมจนส้ิน

ปีงบประมาณ เช่น... 

  นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชพีอยู  ทต.หนองนา  ภายหลังไดแจง

ยายที่อยูมาอยูพื้นที่เทศบาลตําบลบานปลอง  ใน  วันที่ 10  สิงหาคม 

2563 นาง ก. ตองมาขึ้นทะเบียนใหมที่ ทต.บานปลอง ไมเกินเดือน

พฤศจกิายน 2563 แต นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชพีที่  ทต.หนองนา  

อยูจนถึงเดือน กนัยายน 2564 และมีสิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ 

ทต.บานปลอง ในเดือน ตุลาคม 2564 เปนตนไป 



การคาํนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัได 

สําหรับผูสูงอายุ 

 
จํานวนเงินเบ้ียยังชีพตอเดือนท่ีผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 25........) การจายเงิน

เบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบ “ขั้นบันใด” หมายถึง การแบง

ชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวงๆหรือเปนขั้น ขึ้นไปเร่ือยๆ โดยเร่ิมตั้งแตอายุ 60 ป 

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 

ไมใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป 

 

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชพีรายเดือน 

สําหรับผูสูงอายุ 

(แบบขัน้บันได) 

  

ขั้น ชวงอาย ุ(ป) จํานวนเงนิ (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 

                                     

การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหรใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทาน้ัน เชน 

1. นางหน่ึง เกิด 30 กันยายน 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นางหน่ึง จะอายุ 70 

ป หมายความวา นางหน่ึง จะไดรับ เงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 

2559 (งบประมาณป 2560) 

2. นางสอง เกิด 1 ตุลาคม 2489 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นางสอง จะอายุ 69 ป 

หมายความวา นางสอง จะไดรับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึง

รอบปถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนับรอบปงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน 

ปงบประมาณ 2560 จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

ปงบประมาณ 2561 จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

ปงบประมาณ 2562 จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

ปงบประมาณ 2563 จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 



คูมือสําหรับประชาชน 

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียคนพิการ 

                                                            

 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

         คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการไดในวันและเวลาราชการไดดวยตนเอง
ไดที่ งานสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลบานปลอง โดยมีเอกสารหลักฐาน  
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
2. ทะเบียนบาน 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีออมทรพัย) 
4. ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทน โดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความ
สามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือผูอนุบาล แลวแตกรณีเปนผูยื่นคําขอ 

 

 

 

1.  มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิลําเนา (ภูมิลําเนา) อยูในเขตเทศบาล          

ตําบลบานปลอง 

3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถาน

สงเคราะหของรัฐ 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนความพิการ 
และยื่นเอกสารประกอบ ไดที่งานสังคมสงเคราะห 

***กองสวัสดิการสังคม ทต.บานปลอง*** 



ประเภทและลักษณะของคนพิการ  
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดกําหนดประเภทของคนพิการ
ไว ดังนี ้

  

 
เอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอตอบัตรผูพิการ (หมดอายุ สูญหาย)  
คนพิการ ที่บัตรสูญหาย หมดอายุ ยื่นคําขอกอนวันหมดอายุ 15 วัน ณ ที่ทําการเทศบาล
ตําบลบานปลอง โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ 
(ฉบับจริงที่หมดอายุ)  
2. สําเนาทะเบียนบานผูพกิาร 1 ฉบับ  
3. สําเนาบัตรประชาชนผูพิการ 2 ฉบับ  
4. รูปถาย 1 นิ้ว 2 ใบ (ถายไมเกิน 6 เดือน)  
5. ใบรับรองความพิการ รับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนที่เลขาธกิารประกาศกําหนด เวนแต กรณี สภาพความพิการที่
สามารถมองเห็นไดโดยประจกัษไมตองมีใบรับรองความพิการก็ได ในกรณีผูปกครอง ผูพิทักษ 
ผูอนุบาลหรือผูดูแลคนพกิารแลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนคนพิการใหนาํสําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของบุคคลนั้นและหลักฐานอื่นที่แสดงใหเห็นวาไดรับมอบ
อํานาจจากคนพิการหรือมีสวนเกีย่วของกับคนพิการ เนื่องจากเปนผูปกครอง ผูพิทักษ ผู
อนุบาล หรือผูดูแลคนพิการแลวแตกรณี  
 
 
 

๑. คนพิการทางการมองเห็น  
๒. คนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  
๓. คนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว  
๔. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
๕. คนพิการทางสติปญญาหรือการรับรู  
๖. ความพกิารทางการเรียนรู  
๗. ความพกิารทางออทิสติก  

 



6. ในกรณี ที่คนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอ ณ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีชื่ออยู  
*** บัตรประจาํตัวคนพกิารมีอายุแปดป นับแตวันทีอ่อกบัตร ใหผูพิการหรือผูดูแล ตรวจสอบ 
วันหมดอายุในบัตรและติดตอทาํบัตรใหมกอนหมดอาย ุ15 วัน มิฉะนั้นทานจะเสียสิทธิในการ
รับเบี้ยยังชีพผูพิการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ 
 

 
 

การสิ้นสุดของสิทธิรับเบ้ียความพิการ 
1. ตาย  
2. ขาดคุณสมบัติ (เชน บัตรหมดอายุ ฯลฯ)  
3. แจงสละสิทธิ การขอรับเงินเบี้ยความพิการเปนหนังสือตอเทศบาลตําบลบานปลอง 
 

 



คูมือสําหรับประชาชน 

การยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผูปวยเอดส 

ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงออกให
โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  
2. ผูปวยเอดสตองมภีูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลตําบลบานปลอง  
3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่ งานสังคมสงเคราะห 
สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลบานปลอง โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้  
   3.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 

                                                                                
 

 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้ง ผูสูงอายแุละคนพิการ สามารถ
ดําเนินการไดทั้งหมด   
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว แลวตอมาไดยายภูมิลําเนา (ยายช่ือใน
ทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนนิการยื่นคํา
รองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอกีคร้ัง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมลํิาเนาเขาไปอยู
ใหม ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) ซ่ึง
ถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีกคร้ัง ณ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ถึง
เดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น  
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่
เสียชีวิตตองแจง งานสังคมสงเคราะห สํานักปลัดฯ เทศบาลตําบลบานปลอง ทราบ ภายใน 
 7 วัน (พรอมสําเนามรณะบัตร) 
 

   3.2 บัตรประจาํตัวประชาชนฉบับจริง  
   3.3 ทะเบียนบานฉบบัจริง 
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะห ดวยตนเองไดจะมอบอาํนาจใหผูอุปการะมาดําเนินการ
แทนได 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส (AIDS) เทาน้ัน หากระบุวา

ปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง จะไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 



คําถามที่พบบอย 

 

 

                                                                            

 

 

ถาม พระภิกษุสงฆสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุได
หรือไม  
 
ตอบ ข้ึนทะเบียนได ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัย) เชน เจาอาวาส เจาคณะ
ตําบล 

ถาม ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถข้ึน
ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม  
 

ตอบ ข้ึนทะเบียนได เพราะถือวาเปนผูมี

สิทธิตามระเบียบ หรือกรณีไดรับเงินเบ้ีย

ยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษคดีสิ้นสุด

ไดรับโทษจําคุก ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติ

หรือมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพเชนกัน 

ถาม บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจาก
กรมควบคุมโรคสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ
ไดหรือไม  
 

ตอบ ข้ึนทะเบียนได 



 

 

                                                                            

ถาม บัตรพิการหมดอายุ รับเบ้ียความพิการตอไดหรือไม 
 
ตอบ รับได แตตองดําเนินการตอทะเบียนความพิการใหแลวเสร็จ มายืนยันกับ

เจาหนาที่ ไดเงินยอนหลังตั้งแตเดือนที่บัตรหมดอายุและถูกระงับเบ้ียฯ 

 

 

มีขอสงสัยสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีงานสังคมสงเคราะห สาํนักปลัดฯ 
เทศบาลตําบลบานปลอง  
โทร. 0-5395-4162 , 0-5395-4278 

ถาม ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จสามารถ
ข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม  
 
ตอบ ข้ึนทะเบียนได 

ถาม ผูสูงอายุไดรับเบ้ียความพิการ หรือ
เอดสอยูแลวสามารถข้ึนทะเบียน
ผูสูงอายุไดหรือไม  
 
ตอบ ข้ึนทะเบียนได 


