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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดส 22/05/2558 16:47
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
ระยะเวลาเปดใหบริการ : วันจันทร- วันศุกร ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ติดตอไดทุกวันทําการ)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดใหผูปวยเอดสทมี่ ีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯและมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคําขอตอผูบริหาร
ทองถิ่นที่ตนมีผลู ําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอปุ การะมา
ดําเนินการก็ได
หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตอ งเปนผูม ีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูป วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผูอ ุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดสผปู วยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูทมี่ ีปญหาซ้าํ ซอนหรือผูที่อยู
อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรบั การพิจารณากอน
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วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรบั การตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัติวาสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูทมี่ ีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผปู วยเอดสที่ไดรบั เบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
อบต.ทับหมัน

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูร ับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

10 นาที

2)

การพิจารณา

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ

10 นาที

สํานักงานปลัด
อบต.ทับหมัน

3)

การพิจารณา

1 วัน

สํานักงานปลัด
อบต.ทับหมัน

4)

การพิจารณา

2 วัน

สํานักงานปลัด
อบต.ทับหมัน

5)

การพิจารณา

ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูทปี่ ระสงครับ
การสงเคราะห
จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือ่ เสนอผูบริหาร
พิจารณา
พิจารณาอนุมัติ

5 วัน

-นายก อบต.
-สํานักงานปลัด
อบต.ทับหมัน

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจสภาพ
ความเปนอยู
(1. ระยะเวลา : ไม
เกิน 7 วันนับแต
วันที่ยื่นคําขอ
2. ผูรับผิดชอบคือ
ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3. กรณีมีขอขัดของ
เกี่ยวกับการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หมายเหตุ
พิจารณาไดแก
สภาพความเปนอยู
คุณสมบัติหรือ
ขอจํากัดดาน
งบประมาณจะแจง
เหตุขัดของที่ไม
สามารถใหการ
สงเคราะหใหผูขอ
ทราบไมเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
รายการเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มี
รูปถายพรอมสําเนา
2) ทะเบียนบานพรอม
1
สําเนา
3) สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพรอมสําเนา
(กรณีทผี่ ูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุผาน
ธนาคาร)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-
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ที่
4)
5)

6)

หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูอ อกเอกสาร
หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มี
รูปถายพรอมสําเนา
ของผูร ับมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอมสําเนา
ของผูร ับมอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุผานธนาคาร
ของผูร ับมอบ
อํานาจ)

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

16. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
หมายเหตุ : ( เลขที่ 147 หมูที่ 6 ตําบลทับหมัน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110/
โทรศัพท/โทรสาร. 056687164 /www.thubmun.go.th)

-

หมายเหตุ
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะหผปู วยเอดส
2) ตัวอยางการกรอกแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะหผปู วยเอดส
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
รามจินตมาศ
ชัยพัฒนไชยสวัสดิ์
AREEYA KONGKANCHANATHIP
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ทะเบียนเลขที่........................ /๒๕๕๘
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เฉพาะกรณีผูปวยเอดสมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน.................................................................................กับผูปวยเอดสที่ขอลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)...................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
----ที่อยู. ..........................................................โทรศัพท.................................
ขอมูลผูปวยเอดส (HIV)
เขียนที.่ ......................................................
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ...................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล................................................
เกิดวันที.่ .......เดือน........................พ.ศ...............อายุ.........ป สัญชาติ.............มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที.่ ..........หมูที่...............
ตรอก/ซอย.........ถนน......ตําบล...............อําเภอ..................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย. ...............โทรศัพท........................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดส ทีย่ ื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส โสด สมรส หมาย หยาราง แยกกันอยู อื่นๆ........................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
ไมไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ
ไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
ไดรับการสงเคราะหเบีย้ ความพิการ
ยายภูมลิ ําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ...........................................
มีความประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูสงู อายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธดี ังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธ)ี
รับเงินสดดวยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ โอนเงินฝากเขาบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสารดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบีย้ ยังชีพฯ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผานธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพรอมนําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ใบแสดงความเห็นของแพทยในการวินิจฉัยโรควาเปนโรคภูมคิ ุมกันบกพรอง (โรคเอดส)
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคนสมบัติครบถวน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..........................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
(.........................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
หมายเหตุ ใหขดี ฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ
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-๒-

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว/
..........................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัตคิ รบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
................................................................................................
..............................................................................................

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
สมควรรับขึ้นทะเบียน ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน

(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)

คําสั่ง

รับขึ้นทะเบียน

ไมรับขึ้นทะเบียน

อื่นๆ.........................................................................

(ลงชื่อ).................................................................
(นายสุวิทย โตทุย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
วัน/เดือน/ป..............................................................

ตัดตามรอยเสนปะ ใหผปู วยฯ ที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที.่ ................เดือน........................................พ.ศ.............................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูป วย HIV ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะไดรับเงินเบีย้ ฯ
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
กรณี ผู ปวยเอดส ย ายภู มิลํา เนาไปอยูที่อื่น (ตั้ ง แต วั นที่ ๑ ธั นวาคม ๒๕๕๘ ถึ งวั นที่ ๓๐ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙) จะต องไป
ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหม ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
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ตัวอยางการกรอกแบบคําขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะหผปู วยเอดส
ทะเบียนเลขที่................/๒๕๕๘
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เฉพาะกรณีผปู วยเอดสมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูย ื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกีย่ วของเปน..................................................กับผูป วยเอดสที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)............................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
----ที่อยู. ..........................................................โทรศัพท.................................
ขอมูลผูปวยเอดส
เขียนที่ องคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘.
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
น้ําใจงาม
นามสกุล
สกุลดี
.
เกิดวันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ อายุ ๕๙ ป สัญชาติ ไทย มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่ ๑๑๑ หมูที่ ๑๒
ตรอก/ซอย.....-....ถนน...-...ตําบล ทับหมัน อําเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย ๖๖๑๑๐ โทรศัพท ๐๐๑-๑๒๓๔๕๖๗
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสงู อายุทยี่ ื่นคําขอ ๓-๐๐๐๐-๐๐๐๑๒-๘๙-๒
สถานภาพสมรส โสด สมรส หมาย หยาราง แยกกันอยู อื่นๆ...........................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
ไมไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ
ไดรับการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
ไดรับการสงเคราะหเบีย้ ความพิการ
ยายภูมลิ ําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ...........................................
มีความประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูสงู อายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธดี ังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธ)ี
รับเงินสดดวยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ โอนเงินฝากเขาบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสารดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
สําเนาทะเบียนบาน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุผา นธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจพรอมนําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม อบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ใบแสดงความเห็นของแพทยในการวินิจฉัยโรควาเปนโรคภูมคิ ุมกันบกพรอง (โรคเอดส)
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคนสมบัติครบถวน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................................
(ลงชื่อ)..........................................................
(นายน้ําใจงาม สกุลดี)
(นายชํานิ ชํานาญการ)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
หมายเหตุ ใหขดี ฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

.
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-๒-

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว/
..........................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัตคิ รบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
................................................................................................
..............................................................................................

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้

(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน

สมควรรับขึ้นทะเบียน ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(..........................................................)

คําสั่ง

รับขึ้นทะเบียน

ไมรับขึ้นทะเบียน

อื่นๆ.........................................................................

(ลงชื่อ).................................................................
(นายสุวิทย โตทุย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทับหมัน
วัน/เดือน/ป..............................................................

ตัดตามรอยเสนปะ ใหผปู วยฯ ที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

.

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพือ่ ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส ประจําปงบประมา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ
ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูที่อื่น (ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จะตองไปลงทะเบียน
ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง

