
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  

และเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
----------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 7 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขั้นไปใน
งบประมาณถัดไป มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิล าเนาอยู่ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 
ข้อ 7 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ พิการมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
เป็นไปอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน  จึงขอก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับ
ลงทะเบียนฯ  ดังนี้ 

วันที่ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

1 – 30 พฤศจิกายน 2556 

5 พฤศจิกายน 2556 

7 พฤศจิกายน 2556 

12 พฤศจิกายน 2556 

14 พฤศจิกายน 2556 

19 พฤศจิกายน 2556 

21 พฤศจิกายน 2556 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

09.30 น. - 15.30 น. 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 

ที่ท าการก านันต าบลบาโงยซิแน 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 

 

โทรศัพท์       
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250345 

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่   30     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 

 
           ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. 

                       (นาซือรี   กามา) 
                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ปฏิบัติหน้าที่ 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
----------------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  ข้อ 7 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป  มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่  ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง เป็นธรรม และถูกต้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน  จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ได้ประกาศก าหนดโดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพจะต้องมีคุณสมบัติ และด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 

2497 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

2. ขั้นตอนการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นค าขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ
ด้วยตนเอง หรือในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนแทน  

2.2 ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบที่ก าหนด (แบบค าขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ) โดยลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555   ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
บาโงยซิแน  อ าเภอยะหา   จังหวัดยะลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแนก าหนด 
 
 2.3 ผู้สูงอายุ..... 



2.3 ผู้สูงอายุต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
2.3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม

ส าเนา  จ านวน   1   ฉบับ 
2.3.2 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา   จ านวน   1   ฉบับ 
2.3.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร    จ านวน   1   ฉบับ 
2.4 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 รับเงินสดด้วยตนเอง 
2.4.2 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
2.4.3 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
2.4.4 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 

 
           ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. 

                       (นาซือรี   กามา) 
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

----------------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553 ข้อ 7 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการมา
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องที่ตนมี
ภูมิล าเนาอยู่  ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง 
เป็นธรรม และถูกต้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน  จึงขอประกาศให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ ไปติดต่อยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียน ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ได้ประกาศก าหนด  โดยผู้พิการที่มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ย
ความพิการ จะต้องมีคุณสมบัติ และด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
1.3 มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และยังไม่เคย

ลงทะเบียนมาก่อน 
1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

2. ขั้นตอนการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
    ให้ผู้พิการที่มีความประสงคข์อรับเบี้ยความพิการด าเนนิการ ดังนี ้

2.1 ผู้พิการที่มีบัตรประจ าตัวผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 
2.2 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้

ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว 

2.3 ส าหรับคนพิการกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลตาม  ข้อ 2.2  ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตัวเองให้
ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแล
คนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

2.4 ให้ผู้พิการหรือผู้แทน กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบที่ก าหนด โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา 
สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงยซิแน ก าหนด  โดยต้องน าหลักฐานเอกสาร  ดังนี้ 

2.4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ     
จ านวน   1   ฉบับ 
 
 

/2.4.2 ส าเนา..... 



 
2.4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   1   ฉบับ 
2.4.3 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร   จ านวน  1  ฉบับ 
2.5 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการขอรับเงิน

เบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
2.5.1 รับเงินสดด้วยตนเอง 
2.5.2 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
2.5.3 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
2.5.4 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
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