
 
  ประกาศเทศบาลต าบลครึ่ง 

เรื่อง  การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หมวด 2 ข้อ 7 ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนมีภูมิล าเนา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ยื่นค าขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อรับ
เงินในปีงบประมาณถัดไป  และและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 2 ข้อ 7  ก าหนดให้คนพิการที่ได้จด
ทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ยื่นค าขอด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด นั้น 

เทศบาลต าบลครึ่ง  จึงขอประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  และประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

1. ผู้สูงอายุและคนพิการ  ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
1.1 ผู้สูงอายุ 
 1. สัญชาติไทย 
 2. ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลครึ่งตามทะเบียนบ้าน 

                               3. เกิดก่อน วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ.2501  หรือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
        4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ ค่าตอบแทน  
รายได้ประจ า  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า   ยกเว้นคน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
       เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน 

      1. บัตรประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
      2. ทะเบียนบา้น (ที่เปน็ปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 
      3. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร( ออมทรัพย์) พร้อมส าเนา 
      4. ในกรณีผู้รับมอบอ านาจให้เตรียมเอกสารดังนี้ ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาทะเบยีนบา้น  

1.2 คนพิการ 
1. สัญชาติไทย 
2. ภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ตามทะเบียนบ้าน 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
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       เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน 

      1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ 
      2. ทะเบียนบา้น (ที่เปน็ปัจจุบัน)  พร้อมส าเนา 
      3. สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร( ออมทรัพย์) พร้อมส าเนา 
      4. บัตรประจ าตวัชาชนของผู้ดแูลคนพิการ  กรณีเปน็ผู้ยืน่ค าขอแทนคนพิการ   
 

2. ขั้นตอนการยื่นค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ
ก าหนดการรับลงทะเบยีน  ระหวา่งวนัที่  1 ตลุาคม  –  30  พฤศจิกายน  2560 ณ  ส านักงานเทศบาลต าบล

ครึ่ง  ส านักงานโทรศัพท ์05-378-3328-18  ต่อ 13  
-  ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติข้างต้น  ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายด้วยตนเองต่อเทศบาล

เมืองสนั่นรักษ์  หรือในกรณีจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้  โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้ยื่นค าขอประกอบกับหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบ
อ านาจ 

-  คนพิการที่มีคุณสมบัติข้างต้น ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเองต่อ 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  หรือในกรณีที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้   ผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นค าขอแทนได้หรืออาจ
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินแทนก็ได้  และคนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม 
คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี    ยื่นค าขอโดยแสดง
หลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  ส าหรับคนพิการกรณีอื่น  ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเอง  ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน  โดยให้ผู้ที่
เชื่อถือได้รับรองถานะของคนพิการ  แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 
 

3. สิทธิการรบัเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้น  จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่ 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  ในอัตราแบบขั้นบันได  ดังนี้ อายุ 60-69 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 
บาท , อายุ 70-99 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท , อายุ 80-99 ปี  ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท , อายุ 90ปี ขึ้นไป 
ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ  ในอัตราเดือนละ 800 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

4.   การประกาศรายชื่อ 
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ภายในเดือนธันวาคม  2560  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ 
ในทุกสิ้นเดือน   โดยสามารถมาตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินความพิการ  ได้ที่ ณ  
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที ่       เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560 
 
 

     (นายด ารงศักดิ์ ไชยสาร) 
               นายกเทศมนตรีต าบลคร่ึง 



 
ค าสั่งเทศบาลต าบลครึ่ง 

ที่        / 2560      
เร่ือง  แต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าทีป่ฏิบัติงาน  ดูแล และรับผิดชอบการรับลงทะเบียนผู้มีสทิธิรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
------------------------------------------------------------ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  หมวด 2 ข้อ 7 ,และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ 
หมวด 2 ข้อ7 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนเพือ่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยความ
พิการเพ่ือรับเงินในปีงบประมาณถัดไป  ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล าเนา  ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนด นั้น 
   

    ดังนั้น เพ่ือให้การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ดูแลและรับผิดชอบ  
ดังนี้ 
 

1. นายกฤษฎา  ปกปิงเมือง รองปลัดเทศบาลต าบลครึ่ง  
2.   นางราวัลย์    อินฝั้น  หัวหน้าส านักปลัด  
3.   นายวีระชัย   พรมโลกา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
4.   น.ส.จิราพร  กันทะค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ และด าเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 และงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 
พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น.   ณ ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง   ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามค าสั่งนี ้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตามระเบียบ  และเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่        เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560 

 
           (นายด ารงศักดิ์  ไชยสาร) 
           นายกเทศมนตรีต าบลครึ่ง 

 


