1. บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมลิ ําเนาเข้ามา
ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-------------------------------------**คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (ทั้งรายใหม่หรือย้ายภูมิลําเนาเข้ามาใหม่)
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์
๓. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป (ผู้ที่เกิดก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๕) ซึ่งได้ลงทะเบียน
และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รั ฐ วิส าหกิ จ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา
ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขั้นตอนการยื่นคําขอและหลักฐานที่ต้องจัดเตรียม
๑. ให้ผู้สูงอายุขอรับแบบคําขอและยื่นคําขอด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา
และสถานที่กําหนดตามที่เทศบาลประกาศ
๒. ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานพร้อมสําเนา ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
ดังต่อไปนี้
๒.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
๒.๒) สําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
๒.๓) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับกรณีท่ผี ู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจําเป็น ผู้สูงอายุท่ไี ม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง
อาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยมี
หนังสือมอบอํานาจพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจมาแสดง
สถานที่รับลงทะเบียน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัด สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่ 5 ตําบลอุโมงค์
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-5398-3234 , 0-5398-3222 ต่อ 103

2. บริการรับลงทะเบียนคนพิการรายใหม่ และ คนพิการที่ย้าย
ภูมิลําเนาเข้ามาใหม่เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
-------------------------------------* คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ (ทั้งรายใหม่หรือย้ายภูมิลําเนาเข้ามาใหม่)
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลอุโมงค์
๓. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
* ขั้นตอนการยื่นคําขอและหลักฐาน
๑. ให้ผู้พิการขอรับแบบคําขอและยื่นคําขอ ด้วยตนเองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา
และสถานที่ ที่กําหนด
๒. ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานพร้อมสําเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องดังต่อไปนี้
๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน
๒.๓ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา สําหรับกรณีท่ผี ู้ขอรับเงิน
เบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
ในกรณีมีความจําเป็น ผู้พิการที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง
อาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการแทนก็ได้ โดยมีหนังสือ
มอบอํานาจพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจมาแสดง
* สถานที่รับลงทะเบียน
ฝ่ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัด สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์ 234 หมู่ที่ 5 ตําบลอุโมงค์
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0-5398-3234 , 0-5398-3222 ต่อ 103

3. บริการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตําบลอุโมงค์
-------------------------------------คุณสมบัติผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีสิทธิจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ
๑. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลอุโมงค์ และไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพอื่น
๒. ผู้ด้อยโอกาส หมายความว่า ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม
รวมถึง ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลัก
รับผิดชอบอันจะส่งผลให้ไม่สามารถดํารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่
๒.๑ คนยากจน หมายถึง บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย โดยมีรายได้
ต่ํากว่า ๑,๕๘๖ บาท/คน/เดือน/
๒.๒ คนเร่ ร่ อ น / ไร้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ม่ มี ท่ี อ ยู่ อ าศั ย เป็ น หลั ก แหล่ ง
กิ น อยู่หลับนอนในที่สาธารณะ และรวมถึง คนไร้พ่งึ ขอทาน คนไร้บ้าน
๒.๓ ผู้พ้นโทษ หมายถึง ผู้ท่ไี ด้รับการปลดปล่อยจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน ได้รับ
การพักโทษ หรือลดวันต้องโทษจําคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อ ยเมื่อจําคุกครบกําหนด
ตามคําพิพากษาของศาล รวมทั้ง ผู้พ้นจากการคุมประพฤติ ผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.๔ ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/ ผู้ป่วยเอดส์/ ครอบครัวผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี หมายถึง บุคคลที่มีกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมหรือบกพร่องที่เกิดขึ้นมาภายหลัง ซึ่งไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดโดยมีสาเหตุมาจาก
เชื้อไวรัส Human Immune Deficiency Virus
ผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ผู้ท่ไี ด้รับเชื้อเอดส์ และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกันเสื่อม
หรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิดการติดเชื้อโรคอื่น ๆ ได้ง่าย
ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ หมายถึง ครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์
๒.๕ ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หมายถึง ผู้ท่ีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวอื่นที่มีเลข ๑๓ หลัก หรือเอกสารหลักฐานทางทะเบียนที่แสดงถึง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ
วันเดือนปีเกิด ถิ่นที่อยู่
๓. ในกรณีผู้ด้อยโอกาส มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกันให้ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
มากกว่า หรือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาซ้ําซ้อน เป็นผู้ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือก่อน

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบ้าน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. กรณีผู้ป่วยเรื้องรัง เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ ต้องนํา
ใบรับรองจากแพทย์มาแสดงเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
2. ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลอุโมงค์ ณ ฝ่ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัด
สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5398-3234 , 0-5398-3222 ต่อ 103

