
                                ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                          ( รับขึ้นทะเบยีนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ) 
                             ตั้งแต่วันที ่1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี
                                       ในวนัและเวลาราชการ 
 
คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิรบัเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุ 
1.  สัญชาติไทย 
2.  มีอายุ 59 ปบีริบูรณ์ขึ้น (ในกรณีทีท่ะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกดิ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิด
วันที ่1 มกราคมของปีนั้น เช่น 
    เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที ่1 มกราคม 2497 
3.  มภีูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
4.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รบัเงินบ านาญ       เบี้ยหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ผู้ที่ได้รบั
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รฐั หรือเทศบาล 
อบต. จัดให้เป็นประจ า    ยกเว้น ผู้พกิารและผู้ป่วยเอดสต์ามระเบียบ 
 
ใช้เอกสารอะไรบ้าง?? 
          1.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน                   จ านวน 1 ชดุ 
          2.  ส าเนาทะเบียนบา้น                                จ านวน 1 ชดุ 
          3.  ส าเนาสมดุบญัชี ธนาคาร ธ.ก.ส.    จ านวน 1 ชดุ 
 
ผู้อ่ืนยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่??? 
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบญัชีผู้อ่ืน ต้อง
มีหนังสือมอบอ านาจตัวจรงิ พร้อมส าเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 
อย่างละ 1 ชดุ 
ยื่นเอกสารแล้วจะไดร้ับเงินเมื่อไหร่???? 



          ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถดัไป 
(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รบัเงินเทา่ไหร่?? 
 ปัจจุบันได้จา่ยแบบขั้นบันได ดงันี้ 

          อาย ุ60 -69 ป ี           จะได้รับ  600   บาท 
          อาย ุ70 -79 ป ี           จะได้รับ  700   บาท 
          อาย ุ80 -89 ป ี           จะได้รับ  800   บาท 
          อาย ุ90 ปขีึ้นไป           จะได้รับ   1,000  บาท 
หมายเหต ุ: ในกรณีผู้สูงอายทุี่มีสิทธิรบัเงินเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายยุ้ายทะเบยีนบ้านให้เทศบาล หรือ 
อบต. ที่เคยจา่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายเุดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณ
นั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบีย้ยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม ่ต้อง
ไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพทีเ่ทศบาล หรือ อบต.แห่งใหม ่ภายในวันที ่1 -
30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรบัเงนิที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป 
 
!!! เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบบั !!! 
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพล์ายมือแทน 

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

   
 
                                       การขอมีบัตรความพิการ 
                                   จดทะเบยีนความพิการได้ที่ไหน? 
          ...ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น... 



 
ใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบยีนความพิการ 
          1. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์สถานพยาบาลจากทางราชการ 
          2. บัตรประจ าตัวประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใช้สูตบิัตร พร้อมทั้งถ่ายส าเนา 
จ านวน 1 ชดุ 
    (กรณียื่นแทนให้น าบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผู้ยื่นแทนมาด้วย) 
          3. ทะเบยีนบ้านฉบบัจริง พรอ้มถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชดุ 
          4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
หลังจากจดทะเบยีนความพิการแล้วอบต.จะช่วยเหลืออย่างไร? 
          น าบัตรประจ าตัวคนพิการมาขึ้นบัญชี เพื่อขอรับเงินความพิการที ่งานพัฒนาชุมชน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (ชั้น ๒) 
จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา และแนะน าการขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินเบี้ยยงัชีพความพิการ 
 

จดทะเบยีนเบีย้ความพิการ 
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ) 

ตั้งแต่วันที ่1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี 
ในวันและเวลาราชการ 

คุณสมบตัิของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยชีพความพิการ 
                

1.  สัญชาติไทย 
2.  มบีัตรประจ าตัวคนพิการ 
3.  มชีื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์องค์การบริหารสว่นต าบลนางิ้ว 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 
5.  ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรม
ราชทณัฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ความพิการต่อผู้บังคับบัญชา
การ หรือผู้อ านวยการตามสถานที่ที่อยู่ 



ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?? 
     1. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ              จ านวน  1  ชดุ 
     2. ส าเนาทะเบยีนบ้าน                          จ านวน  1  ชดุ 
     3. ส าเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ธ.ก.ส.           จ านวน  1  ชุด 
  
หลักฐานส าหรับผู้อ่ืนที่มายื่นแทน 
      1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน             จ านวน  1  ชดุ 
      2. ส าเนาทะเบียนบา้น                          จ านวน  1  ชุด 
      3. หนังสือมอบอ านาจ                           จ านวน  1  ชุด 
  
ขึ้นทะเบยีนเมื่อไหร่?? 
          ยื่นเอกสาร ตัง้แต่วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน ของทุกป ีเวลาราชการ 
 
ยื่นเอกสารแล้วไดร้ับเงินเมื่อไหร่?? 
          ผู้พิการทีข่ึ้นทะเบยีนไว้ ตั้งแตว่ันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกป ีจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
เริ่มตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ของปีถัดไป 
(ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 
  
 !!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ ส าเนาถูกต้องทุกฉบบั!!! 
ผู้พิการที่ไม่สามารถเขียนได ้ให้พิมพ์ลายมือแทน 
****************************************** 

  
  การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมคิุ้มกันบกพร่อง 
ผู้ป่วยเอดส์ คือ ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รบัรอง และท าการวินิจฉัยแล้ว 
  
 



คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ 
          1.  มชีื่ออยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลนางิว้ 
          2.  มีใบรับรองแพทย ์( แพทย์ต้องระบุวา่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ ) 
 
ใช้เอกสารอะไรบ้าง? 
          1.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน จ านวน   1  ชดุ 
          2.  ส าเนาทะเบียนบา้น              จ านวน  1  ชดุ 
          3.  ส าเนาสมดุบญัชี ธนาคาร ธ.ก.ส.                จ านวน  1 ชดุ 
 
การยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ 
          สามารถยื่นเอกสารได้ดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแทนได้ 

จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไหร่? 
  จะได้รบัเงินสงเคราะห์เดือนละ 500 บาท 

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

ติดต่อสอบถามได้ที ่: งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว (ชั้น2) 
 


