
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ 
 การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 การลงทะเบยีนและย่นค าขอรับเบ้ียความพกิาร 

 การยื่นค าร้องเพ่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 

 

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุร ี

 

 

 

 

 

        สัญลักษณ์ผู้สูงอาย ุ          สัญลักษณ์คนพิการ        สัญลักษณ์วัน

เอดส์โลก 

 



ค าน า 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า  มภีารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบีย้ยังชีพให้กับ

ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิ

สงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยหลักเกณฑก์ารจา่ย เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ย เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ย เงินเบีย้ความพิการให้คน

พิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์

การจา่ยเงนิเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ดังนัน้ เพื่อใหป้ระชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ

ที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การ

บริหารส่วนต าบลทับสะแกจึงได้จัดท าคูม่อืการปฏิบัติงานเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ และผูป้่วยเอดส์ ขึน้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเก่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มอืฉบับนีจ้ะเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้

ผูสู้งอายุ คนพิการ และผูป้่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑก์ารลดดุลพินิจของเจา้หนา้ที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ

บริการประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นวนัรบัขึน้ทะเบียน 

ผูส้งูอายุ...และคนพิการ จ้า 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   

จา้ !!! 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธขิึ้นทะเบยีนรับเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู้สูงอาย ุ

 ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี     

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.เมืองเก่า (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) เป็นผู้ที่มอีายุ  60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี 

บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชนอ์ื่นใด 

 จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรอืองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบีย้หวัด  

 บ านาญพิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงนิเดือน ค่าตอบแทน  

 รายได้ประจ า หรอืผลประโยชนต์อบแทนอย่างอื่นที่รัฐ 

 หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดใหเ้ป็นประจ า  

 ยกเว้นผู้พิการและผูป้่วยเอดส์ตามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อ 

 การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  

 

 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  

และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลเมืองเก่า 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.เมืองเก่า อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจกิายน 

เพื่อใช้สทิธิรับเงินเบี้ยยังชพีต่อเนื่อง......ค่ะ 

 

 

 



 
ผู้พกิาร 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 
 

    1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.เมืองเก่า (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติคนพิการ 

(4) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณไีด้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ อบต.เมืองเก่า 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.เมืองเก่า อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจกิายน 
เพื่อใช้สทิธิรับเงินเบี้ยยังชพีต่อเนื่อง......ค่ะ 

 
 

 

 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ” 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

ที่ม ีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ  

และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง 

อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนค าขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้

ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต. เมืองเก่า  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 
 

 

**ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้งานสวสัดิการและสงัคม 

  อบต.เมืองเกา่*** 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพกิาร” 

  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติคนพิการ ฉบับจริง    พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ  

และเลขที่บัญชี ) ส าหรับกรณีที่ผู้  ขอรับเงินเบีย้ยังชีพคนพิการ 

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง 

อาจมอบอ านาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนค าขอ

แทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อ

เจ้าหน้าที่ด้วย    คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 

 

 

**ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้งานสวสัดิการและสงัคม   

อบต.เมืองเกา่*** 
 



ค าชี้แจง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผูส้งูอาย/ุคนพิการท่ีมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยูแ่ลว้ใน 

พื้นที่อ่ืน ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ี

ต าบลโคกขมิ้น ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรบัเงนิเบ้ียยงั

ชพีตอ่ที่ อบต.เมืองเกา่ แตส่ิทธิในการรบัเงนิยงั จะคงอยู่

ท่ีเดมิจนสิ้นปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยู่ อบต. ก ุก๊ไก ่ ภายหลงั

ไดแ้จง้ยา้ยท่ีอยูม่าอยูพ่ื้นที่  อบต.เมอืงเกา่  ในวนัท่ี 20 

กรกฎาคม  2559 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม่  ท่ี 

อบต.เมอืงเกา่ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แต ่

นาง ก. จะยงัคงรบัเงนิเบ้ียยงัชีพท่ี  อบต. ก ุก๊ไก ่ อยูจ่นถึง

เดอืน กนัยายน  2560 และมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพ

ผูส้งูอาย ุท่ี อบต.เมอืงเกา่ในเดอืน ตลุาคม 2560 เป็นตน้

ไป 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใหผู้ท่ี้มาย่ืนค าขอรบัเบ้ียยงัชีพ  มาตรวจสอบ รายชือ่

ตามประกาศท่ีบอรด์ประชาสมัพนัธ์ ณ  ท่ีท าการองคก์าร

บริหารสว่นต าบลเมอืงเกา่ ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม ของ

ทกุปี (นบัจากวนัสิ้นสดุก าหนด  การย่ืนขอขึน้ทะเบียน  

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 

 

 

 



การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชพี ภายในวันที่  1-10  ของเดือน 

 (ตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

อบต.จะด าเนนิการเบิก  - จา่ยเงนิใหก้บัผูส้งูอายุและคน

พิการท่ีมาขึน้ทะเบียน  ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดอืน

ตลุาคม ปีถดัไป โดยจะจา่ย เป็นเงนิสด หรือโอนเขา้บญัชี

ธนาคาร  ตามที่ผูส้งูอายุ และคนพิการ ไดแ้จง้ความ  

ประสงคไ์ว ้
 



ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
                                 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ หรือ

ผูร้บัมอบอ านาจ 

รับเงนิสดในนามผูส้งูอายุ

,คนพิการ หรือผูร้ับมอบ

อ านาจ 

 ตามจดุที่ไดแ้จง้ไว ้เชน่ งาน

สวสัดกิารและสงัคม อบต.เมอืงเกา่ 

/ก านนั ผูใ้หญ่บา้นทกุหมูบ่า้น หรือ 

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม โดยจะมี

การแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

 



การค านวณเงินเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงนิเบีย้ยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน  ปัจจุบัน (ปี 

2560) การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุ  คดิใน อัตราเบีย้ยังชีพ

แบบข้ันบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ  

ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง  ๆ หรือเป็นขัน้ ขึน้ไปเร่ือย ๆ โดยเริ่ม ตัง้แต่

อายุ 60 ปี  
โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มใิช่ปีปฏทิิน และไม่มกีารเพิ่มของอายุระหว่างปี 

ตารางค านวณเงนิเบี้ยยังชพีรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

(แบบขั้นบันได) 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที่  2 70 – 79 ปี 700 

ขั้นที่  3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

 

 
 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร ่ให้นับ ณ วันที ่30 กันยายน 

เท่านั้น เช่น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที ่30 กันยายน 2558 

นาง ก. จะอายุ 70 ป ีหมายความวา่ นาง ก. จะได้รับ เงินเบีย้ยังชีพ

เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป ี2558)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที ่30 กันยายน 2558 นาง 

ข. จะอายุ 69 ป ีหมายความวา่ นาง ข. จะได้รับเงิน เบีย้ยังชีพเดือน

ละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถงึรอบปีถัดไป 

 

 

 

 

 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2558  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2557-30 กนัยายน 2558 

ปีงบประมาณ 2559  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2558-30 กนัยายน 2559 

 

 



การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

 
 

1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะหจ์ัดการศพรายละ 2,000 บาท  ตามประกาศกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 

การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหใ์นการจัดการศพตามประเพณี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่  22 

กันยายน 2557) 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.เมืองเก่า  

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  

4. ขาดคุณสมบัต ิ 
 

หน้าท่ีของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุและคน

พิการ 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  

2. กรณีผูร้ับเงินเบีย้ยังชีพ หรือผูร้ับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็น

เงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

3. เม่ือย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.เมืองเกา่ไปอยู่ภูมลิ าเนาอ่ืน 

ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือให ้อบต.เมืองเกา่ ได้รับทราบ  



4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุและคนพกิาร แสดงการมี

ชวีิตอยู่ต่อ อบต. เมืองเกา่ ระหว่างวันที ่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุก

ป ี 

     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาตขิองผู้สูงอายุ หรือคนพิการ

ของผู้รับเงินเบีย้ยังชีพแจ้งการตาย ให ้อบต. เมืองเกา่ ได้รับ

ทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออก

เอกสารรับรองความพิการ 

2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพกิารได้ที่ ส านักพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุร ี(ศาลากลาง

จังหวัด ) โดยใชเ้อกสารดังต่อไปนี ้

    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง     

(ตัวจริง) 



    2.2 รูปถา่ย ขนาด 1 นิว้    จ านวน 2 รูป  

    2.3 ส าเนาทะเบยีนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ  

    2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  

    2.5 ถา้คนพกิารมีผูดู้แล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

และส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่างละ 1 

ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพกิาร และผู้ดูแลคนพกิารมาติดต่อ

ขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 

มาด้วย 



 

 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 การด าเนนิการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถตอ่

ได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ปราจีนบุร ีโดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

 1 . สมุด/บัตรประจ าตัวคนพกิารเลม่เดิม 

 2 . รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้   จ านวน 1 รูป  

 3 . ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้าน 

อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ  

 4 . หลักฐานผู้ดูแลคนพกิารมีผูดู้แล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น อย่างละ 1 ฉบับ 

 5 . กรณบีุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพกิาร และผู้ดูแลคนพกิารมา

ติดตอ่ขอตอ่อายุบัตรประจ าตัวคนพกิารให้น าหลักฐานตามข้อ 

3-4 มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 

 การด าเนนิการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร สามารถติดตอ่ได้ท่ี 

ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุร ี  

โดยใชเ้อกสารดังต่อไปนี ้ 



 1 . สมุด/บัตรประจ าตัวคนพกิารเลม่เดิม 

 2 . ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้าน 

อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ  

 3 . หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดมิ ใช้ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ) 

 

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม ่ใช้ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 

 5 . หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพกิาร 

 6 . ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง  

จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ 

ระดับ 3 ขึ้นไป) 

 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ 

1. ผู้ป่วยเอดส์มีสทิธไิด้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 

ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ 

ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  



2. ผู้ป่วยเอดส์ตอ้งมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเมืองเกา่ 

3. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ สามารถย่ืนค าร้อง

ได้ที่ งาน สวัสดิการ และ สังคม โดยน าหลักฐานมาเพ่ือ

ประกอบการยื่นดังนี ้

 3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ 

ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  

 3.3 ทะเบยีนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  

4. กรณทีี่ผู้ปว่ยเอดสไ์ม่สามารถเดนิทางมายื่นค าขอรับการ

สงเคราะห์ดว้ยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา

ด าเนินการแทนได้ 



 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ (ต่อ) 

 

5. กรณีผูป้่วยเอดส์ เป็นผูสู้งอายุหรือคนพกิาร หรือเป็นทั้ง

ผู้สูงอายุและคนพกิาร สามารถด าเนินการได้ทัง้หมด 

6. กรณผีู้ป่วยเอดส์ได้รับเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์แล้วแล้ว ตอ่มาได้

ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบยีนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนนิการยื่นค าร้อง

ขอรับเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ อกีครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยูใ่หม่ (เพ่ือรับเงินเบีย้ยังชีพผูป้่วย

เอดส์  จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่ง

ถา้ผู้ปว่ยเอดสไ์ม่ด าเนนิการยื่นค าร้องขอรับเบี้ย ยังชพีผู้ป่วย

เอดส์ อกีครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้า

ไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์ ถึงเดือน

ที่ยา้ยภูมิล าเนา เทา่นั้น 

7. กรณคีนพกิารที่ไดร้ับเงินเบีย้ยังชีพผูป้่วยเอดส์ เสียชวีิต 

ผู้ดูแลหรือญาตขิองผู้ป่วยเอดส์ท่ีเสียชวีิตต้อง  แจ้งให้ ส่วน

สวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน  

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

2 นาท/ีราย 
 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พกิาร  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏบิัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเน 

 

 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

2  นาท/ีราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูพ้ิการ 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

 

รับบัตรคิว 
ทีเ่จ้าหน้าที่ 

 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พกิาร  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏบิัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
(การเบกิ-จ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อความ 

( 1  วนั) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนผูสู้งอาย ุ/ ผูรั้บแทน      
    (กรณีมอบอ านาจ) 
2.  หนงัสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 

จัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎกีา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

1 วนั 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาท/ีราย 
ปรับลด 1 นาท/ีราย 

ผู้รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน 



 

 

 

 

 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
(การเบกิ-จ่ายเบ้ียความพกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกนิ 10 ของทุกเดือน 

ธ.กรุงไทย 
ยืน่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธ์ิ/ใบมอบอ านาจ 

จนท.ตรวจสอบรายช่ือ  ลงช่ือผู้รับเงิน 

 

 

1 นาท/ี ราย 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดได้ไม่เกนิวนัที ่10 ของทุกเดือน 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อความ 

 ( 1 วนั) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนผูสู้งอาย ุ/ ผูรั้บ
แทน   (กรณีมอบอ านาจ) 
2.  หนงัสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 
 

จัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาท/ีราย 
ปรับลด 1 นาท/ีราย 

ผู้รับผดิชอบ งานสวสัดิการและสังคม 
 



 

 

 

 

ตรวจฎกีา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

1 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกนิวนัที ่10 ของทุกเดือน 

ธ.กรุงไทย 
 

ยืน่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธ์ิ/ใบมอบอ านาจ 

จนท.ตรวจสอบรายช่ือ     ลงช่ือผู้รับเงิน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดได้ไม่เกนิวนัที ่10   ของทุกเดือน 



สารพันค าถาม 

 
ถาม 

ผู้สูงอายุที่อยูใ่นคุกสามารถขึน้ทะเบยีนผู้สูงอายุได้หรือไม ่? 

 
 

ตอบ 

 
ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทาง

ภาครัฐอยู่แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบีย้ยังชีพอยู่แล้ว 

ภายหลังต้องโทษ คดสีิน้สุด ได้รับโทษจ าคุก ถือ ว่าเป็นผู้

ขาดคุณสมบัติไม่มสีิทธิได้รับเงินเบีย้ยังชีพ เชน่กัน 

ถาม 
   บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุม

โรค สามารถขึน้ ทะเบยีนผู้สูงอายุได้หรือไม ่?  
 

ตอบ  
ขึ้นทะเบยีนได ้



 

ถาม 

ถา้ผู้สูงอายุรับเงินเบีย้คนพกิาร และผู้ป่วยเอดส ์อยู่

แล้ว จะสามารถขึ้น ทะเบยีนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชพี

ผู้สูงอายุได้หรือไม ่

 

 

ตอบ  
 

ขึ้นทะเบยีนได้และสามารถรับเงินได.้....จ้า 

ถาม 
ขึ้นทะเบยีนได้และสามารถรับเงินได.้....จ้า 

พระภิกษุสงฆ์สามารถขึน้ทะเบยีนผู้สูงอายุ                     

ได้หรือไม ่

ตอบ 
ขึ้นทะเบยีนได.้.......จ้า ยกเวน้พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับ

เงินเดือน (เงินนติยภัต) เชน่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็น

ต้น ...จ้า   



ถาม 
  ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึน้ทะเบยีนผู้สูงา

อายุได้หรือไม ่

ตอบ 
  ขึ้นทะเบยีนได้คะ่ 

ถาม 
  ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชิกสภา , ก านัน , ผู้ใหญบ่้าน สามารถขึน้

ทะเบยีนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจ า แต่

เม่ือพ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

ถาม 
  ถา้ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ท่ีตา่งประเทศ แต่ยังมีช่ืออยู่ใน

ทะเบยีนบ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุได้

หรือไม่ 

ตอบ 
  สามารถขึน้ทะเบยีนได ้



ถาม 
  ผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง

วิธีการรับเงินได้หรือไม ่

ตอบ 
  ได้คะ่   โดยมายื่นความประสงคไ์ด้ที่ อบต.เมืองเกา่  

 

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

 
 มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ  ติดต่อสอบถามได้ที่ งาน

สวัสดิการและสังคม ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  โทร. 

๐ ๓๗ ๕๗ ๕๒๖๐    


