
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
...คู่มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ… 

 
 
 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียความพิการ 
 การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
    ส านักปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ  
          โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ 
          โทรสาร  ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบติังานเบ้ียยงัชีพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                         



ค าน า 
     

                    เทศบาลต าบลอาจสามารถ ส านักปลัดเทศบาล มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขต
เทศบาลต าบลอาจสามารถ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้  รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค า
ร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าวโดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยัง ชีพขององค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๔) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕3 และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                   ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ         
ท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว เทศบาลต าบล    
อาจสามารถ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ขึ้น 

                   เทศบาลต าบลอาจสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิท่ีตนพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน      
ท่ีชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการต่อไป 
  

 

 

                                                                                       งานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด 
                                                                                         เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยา่ลมื !! มาลงทะเบียนนะคะ 

ไมมี่ช่ือ  ไม่มีสิทธิ   

ในการรบัเบ้ียยงัชีพค่ะ  
 



 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึน้ทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ 
          

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตามรายการดังน้ี   
(1) มีสัญชาติไทย 

(     (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลอาจสามารถ (ตามทะเบียน  
                              บ้าน) 

(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ 59    
     ปี บริบูรณ์และ ต้องเกิดก่อน ๒ กันยายน ) 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก       
     หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง             

ส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
(ก)  ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน

ลักษณะเดียวกัน 
(ข)  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(ค)  ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์

ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น    
จัดให้เป็นประจ า  
บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      
ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ โดยจะได้รับเงินจาก
องค์กรปกครองท้องถิ่นเดิมจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณนั้น และจะรับเงินที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 
 

เพื่อใช้สิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพตอ่เนื่อง......ค่ะ 



ขั้นตอนการยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ 

 

 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ

เดือนมกราคม ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้ผู้สูงอายุรายใหม่       
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์
แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ (นับอายุถึงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๕) มาลงทะเบียนและ          
ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยตนเองได้ หรือในกรณีที่มีความ
จ าเป็นที่ไม่สามารถย่ืนค าขอลงทะเบียน ด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ 
โดยยื่นลงทะเบียน ณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลอาจสามารถ ในวันและ
เวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร หลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียน  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

 
 
 
 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

 

 

 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้
ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่     
เทศบาลต าบลอาจสามารถ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



การได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 256๕) 
การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได”
ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็น
ขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

 
โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทนิ และไม่มีการเพิม่ของอายุระหว่างปี 
 

ตารางค านวณเงนิเบี้ยยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุ 
(แบบขั้นบันได) 

 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงนิ (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ป ี 600 
ขั้นที่  2 70 – 79 ป ี 700 
ขั้นที่  3 80 – 89 ป ี 800 
ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 
 
 
 
 



การไดร้ับเงิน 
 
 

๑. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนฯ   
ที่ มาลงทะเ บียนขอรับ เงิน เ บ้ียยั งชีพผู้ สู งอายุตั้ งแต่ตุ ลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๕ จะมีสิทธิ
ได้รับเงินตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๒. ผู้สู งอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริ บูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  
(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๕ จะมีสิทธิได้รับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ 

๓. การค านวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิม จะค านวณตามปีงบประมาณไม่ใช่
ปีปฏิทินไม่มีการเพิ่มเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีค านวณอายุของผู้สงูอายุ 

 
 
 
 
 
 

* การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
เท่านั้น เช่น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
นาง ก. จะอาย ุ75 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบ้ียยังชีพ  
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2482 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562      
นาง ข. จะอาย ุ80 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพ   
เดือนละ 800 บาท ในเดือน ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)  

3. นาง ค. เกิด 10 มีนาคม 2504 มาลงทะเบียนภายในเดือน 
กันยายน 2563 นาง ค. จะอายุ 60 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 
หมายความว่า นาง ค. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท ในเดือน 
เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)  

4. นาง ง. เกิด 1 เมษายน 250๖ มาลงทะเบียนภายในเดือน 
กันยายน 256๕ นาง ง. จะอายุ 60 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 256๕ 
หมายความว่า นาง ง. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท ในเดือน 
เมษายน 256๕ (ปีงบประมาณ 256๕) 
 
 
 
 

แล้วปีนี้ ฉันจะได้เงิน
เบ้ียยังชีพเทา่ไหร ่

การนบัรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน เช่น 
ปีงบประมาณ 256๔ จะเริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 256๓ - 30 กนัยายน 256๔ 
ปีงบประมาณ 256๕ จะเริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 256๔ - 30 กนัยายน 256๕ 

 



การสิ้นสุดการรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

 
1. ตาย  
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อ

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 

หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบ้ียยังชีพหรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด 

ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจากเทศบาลต าบลอาจสามารถ ไปอยู่ภูมิล าเนา

อ่ืนต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้เทศบาลต าบลอาจสามารถได้รับทราบ  
4. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต้องแสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่

ต่อเทศบาลต าบลอาจสามารถ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 
ของทุกปี หรือ ตามที่เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด  

5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ แจ้งการตาย ให ้ 
เทศบาลต าบลอาจสามารถได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะ
บัตร ) ภายใน 7 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ
 
 
 
 
 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชพีผู้สูงอายุ 
 

กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ านาจ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งน้ีขอให้ผู้สูงอายุ
ที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบการโอนเงินในวันที่ 11 ของทุกเดือน 
หากท่านใดไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อเทศบาลต าบลอาจสามารถ
ส านักปลัดเทศบาล โทร. 0 4359 9071, 08๗-๒185๙๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ที่มาย่ืนค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาตรวจสอบ รายชื่อตาม
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบล       

อาจสามารถ ภายในวันที ่5 ของเดือนถัดไป 
 



เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 

* ผู้พิการ * ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
    ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  

1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลอาจสามารถ (ตามทะเบียนบ้าน)  
(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการ  
(4) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์  

ของรัฐ  
 

 
 
 
 
 
 
* กรณีที่ได้รับเงินเบ้ียความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่ึงได้
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร เมื่อคนพิการ
น้ันได้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความพิการต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ได้ย้ายภูมิล าเนาไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใหม่จ่ายเบ้ียความพิการได้ในเดือนถัดไป แต่ทั้งน้ีองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการจ่ายเงินเบ้ียความพิการจะต้องได้รับการยืนยัน
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมที่จ่ายเงินเบ้ียความพิการ ว่าได้ประกาศ
ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน  

 
เพื่อใชส้ิทธิรับเงนิเบ้ียยังชพีตอ่เนือ่ง......ค่ะ 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพือ่รับเงิน 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียความ
พิการด้วยตนเอง  ณ ส านักปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ หรือสถานที่   
ที่เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนด และมีสิทธิได้รับเงินเบ้ียความพิการใน
เดือนถัดไป โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังน้ี  
  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ 

ชีวิตคนพิการฉบับจริง พร้อมส าเนา  
  บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน  
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ีย      

ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการผ่านธนาคาร


หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคน
ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 

 
 
 

*** ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ 
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่ส านักปลัดเทศบาล เทศบาล 

ต าบลอาจสามารถ *** 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
 
 
 

 
 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอ านาจ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้
ขอให้ผู้พิการที่รับเงินโดยโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบการโอนเงินในวันที่ 11 
ของทุกเดือน หากท่านใดไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อเทศบาล
ต าบลอาจสามารถ ส านักปลัดเทศบาล โทร.0 ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ มาตรวจสอบ รายชื่อตาม
ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ ์ณ ส านักงานเทศบาลต าบล    

อาจสามารถ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 



การสิ้นสุดการรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

 
1. ตาย  
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  
3. แจ้งสละสทิธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเปน็หนังสือต่อ

เทศบาลต าบลอาจสามารถ 
 

หน้าที่ของผู้รับเบ้ียยังชีพคนพิการ  
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการ เน่ืองจาก  

ถ้าบัตรประจ าตัวคนพิการหมดอายุจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน  
3. กรณีผู้รับเงินเบ้ียยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด 

ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
4. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก ต าบลอาจสามารถไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน  

ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ เทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้รับทราบ  
5. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพคนพิการ ต้องรายงานตัวแสดงตน หรือ 

รับรองการมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลต าบลเทศบาล ระหว่างวันที่ 1 – 
30 กันยายน ของทุกปี หรือ ตามที่เทศบาลต าบลอาจสามารถ
ก าหนด  

6. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลคนพิการของผู้รับเงินเบ้ียยังชีพแจ้งการตาย ให ้
เทศบาลต าบลอาจสามารถ ได้รับทราบ ( พร้อมส าเนาใบมรณะ
บัตร ) ภายใน 7 วัน 

 
 
 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก

เอกสารรับรองความพิการ  
2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตวัคนพิการได้ที ่ส านักพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หรือที่เทศบาล
ต าบลอาจสามารถ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี ้ 

2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์   
เฉพาะทาง (ตัวจริง)  

2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ  
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดตอ่  

ขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 
– 2.5 มาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 
การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ ส านัก

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หรือที่ เทศบาล
ต าบลอาจสามารถ โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  

1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ

อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ  
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการ (กรณีมีผู้ดูแล) ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลผู้พิการอย่างละ 1 ฉบับ  
5. กรณบุีคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่อ

อายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย  
การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 

การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที ่ส านัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หรือที่เทศบาล
ต าบลอาจสามารถ โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  

1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านคนพิการ 

อย่างละ 1 ฉบับ  
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ  
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ 

(ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 



เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลอาจสามารถ 
2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้

อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  
 

ขั้นตอนการยืน่ค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

2. การยื่นค าร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค า
ร้องได้ที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลอาจสามารถ ในกรณีไม่สามารถ
เดินทางมายื่นค าขอด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมา
ด าเนินการแทนได้ โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้  

๒.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

๒.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
๒.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
๒.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พร้อมส าเนา) 

 
 
 
 

 
 
 



ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

1. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง ผู้สูงอายุ
และคนพิการ สามารถย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพได้ทั้งหมด  

2. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้าย
ภูมิล าเนา(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ ) 
ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะ
ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนาเท่านั้น  

3. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือ
ญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ส านักปลัดเทศบาลต าบล      
อาจสามารถ ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs 
เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 จะไม่เขา้หลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห ์



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*ข้ันตอนการรบัข้ึนทะเบียนผู้สงูอายุ  เดิม  ๑๐ นาที/ราย  เวลาปฏบิตัิงานทีป่รบัลด  ๕ นาที/ราย 
                            หมายเหตุ : รับข้ึนทะเบียนในเดือน ตุลาคม–พฤศจกิายน และเดือนมกราคม- กนัยายน ของทกุปี หรือตามระเบยีบก าหนด  

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ
1.  บัตรประจ าตัวประชาชน 
2.  ทะเบียนบ้าน 
3.  ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผูบ้ังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๓  นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ/์บันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ (ใชเ้คร่ืองอ่านบัตร

ประชาชน) ๕ นาที/ราย 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 
                         *ข้ันตอนการรบัข้ึนทะเบียนผู้พกิาร  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏบิัตงิานทีป่รบัลด  5 นาที/ราย 
           หมายเหตุ : รบัข้ึนทะเบียนทกุเดือนหรือตามระเบยีบก าหนด 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจา้หน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ/์
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ (ใช้เคร่ืองอ่านบัตร

ประชาชน)  ๕  นาที/ราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูพ้ิการ 

1. บัตรประจ าตัวผู้พิการ 
2. บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓.  ทะเบียนบ้าน 
๔.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
๕. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอผูบ้ังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*ข้ันตอนการรบัข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเอดส์  เดิม  ๓ วัน /ราย  เวลาปฏบิตัิงานทีป่รบัลด  ๑ วัน ๓๐ นาท/ีราย 
       หมายเหตุ : รับข้ึนทะเบียนทกุเดือนหรอืตามระเบยีบก าหนด 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
๓ นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ/์
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ (ใช้เคร่ืองอ่านบัตร

ประชาชน)  ๕  นาที/ราย 
 

เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่วา่เป็น 
ผู้มีคุณสมบัติสมควรจะได้รับความสงเคราะห์หรือไม่ 

๑ วัน/ราย 
 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูป้่วยเอดส ์

1. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐท่ี   
   รับรองว่าเป็นเอดส์ 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลอาจสามารถ
อนุมัติให้เปน็ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 

 ๒๐ นาที/ราย 
 

 
จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

 



ตัวอย่างแบบฟอรม์ค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ  
     ทะเบียนเลขที…่…………………../๒๕๖๕ 

แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ 
 

แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 
        เขียนท่ี................................................................ 
      วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ....................... 

            ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ  ....................................... นามสกุล...................................................                                                                        
เกิดวันท่ี............เดือน ............................พ.ศ. .................อายุ.............ปี  สัญชาติ........................................มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียน
บ้านเลขท่ี ................หมู่ท่ี/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ........................ถนน..................................... ต าบล.....................................
อ าเภอ..................................จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทรศัพท์………………........................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่     อื่น ๆ  ........................ 
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................ 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ  
  ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ           ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์    
  ได้รับเงินเบี้ยความพิการ              ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ............................................................................ 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง        รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธ ิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  ทะเบียนบ้าน 
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  บัญชีเงินฝากธนาคาร ..........................................บัญชีเลขท่ี.......................................................................... 
       ช่ือบัญชี...................................................................................... 

        “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน ไม่ได้เป็นผูร้ับบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ 
บ าเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางภาครัฐ” 

(ลงช่ือ) ....................................................................               (ลงช่ือ)  .........................................................................                          
           (.................................................................)                                     (....................................................................)           

                          ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                                                     เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง   หน้าข้อความท่ีต้องการ 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาย่ืนค าขอลงทะเบียนแทน 

     ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ช่ือ –สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ) ...................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  
----     ท่ีอยู่.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................โทรศัพท์............................................... 
 



- ๒ – 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว 
................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
----   แล้ว  

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก
........................................................................................ ..........
..............................................................................  

 
(ลงช่ือ)      ...............................................                   
             (...............................................) 
                    เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ     

เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ........................................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน     ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)  ................................................. ............................  
                           (                                                               ) 
กรรมการ (ลงช่ือ)   ................................................................................    
                           (                                                              ) 
กรรมการ (ลงช่ือ)    .................................................................................      
                             (                                                            )           
 

ค าสั่ง 
   รับลงทะเบียน      ไม่รับลงทะเบียน       อื่น ๆ .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

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

นายกเทศมนตรี/นายก อบต. .............................................................. 

       วัน/เดือน/ปี  ............................................................................ 
 
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้ ………………………………………………………………………………… 

 
 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................  

   การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน โดยได้รับต้ังแต่เดือน.......................... 
พ.ศ. ................. เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนา ไปอยู่ท่ีอื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ณ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ภายในเดือนกันยายนของปี น้ัน  ท้ังน้ีผู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ                     
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ และรับท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 

 
 
 
 
 
 



( ตัวอย่าง ) 

หนังสือมอบอ านาจ 

 
                    ท่ี................................................. 

                         วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..........................................................ซึง่เป็นผู้ถือบัตร................................... 
เลขท่ี.....................................ออกให้ ณ ................................เมื่อวันท่ี................................อยู่บ้านเลขท่ี.............. 
หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล.............................             
เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

 ขอมอบอ านาจให้............................................................ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.............................................. 
เลขท่ี..................................... ออกให้ ณ.............................. เมื่อวันท่ี...............................อยู่บ้านเลขท่ี................ 
หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล.............................  
เขต/อ าเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

 เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน........................................................ แทนข้าพเจ้าจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง                
การมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองท้ังส้ิน 

 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ ลงลายมือช่ือ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

 

       ลงช่ือ.................................................ผู้มอบอ านาจ 

                 (……………………………….…) 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

                (……………………………….…) 
 

ลงช่ือ.................................................พยาน           

          (……………………………….…) 
 

ลงช่ือ.................................................พยาน 

           (……………..……………….…) 
 
 
 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
ทะเบียนเลขที…่…………………../๒๕๖๕ 

แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยความพกิาร  
เฉพาะกรณคีนพกิารมอบอ านาจหรือผูดู้แลคนพกิารลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ
เกี่ยวข้องกับคนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา – มารดา   บุตร   สามี – ภรรยา   พีน้่อง   ผู้ดู
และคนพิการตามระเบียบฯ  ช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ)....................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  
ท่ีอยู่ ........................................................................................โทรศัพท์............................................................ 
ข้อมูลคนพกิาร 
         เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี..................เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 ค าน าหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย    นาง    นางสาว   อื่นๆ (ระบุ) .................. 
ช่ือ.............................................................................นามสกุล...................................................................................... 
เกิดวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ................  อายุ..........  สัญชาติ................  มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน 
เลขท่ี...................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย........................... ถนน……...................หมู่บ้าน/ชุมชน......................................
ต าบล……………………………….……… อ าเภอ………………………………………………..  จังหวัด…………………….………………………..    
รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………… โทรศัพท์...................................................................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการท่ียื่นค าขอ ---- 
ประเภทความพิการ     ความพิการทางการเห็น     ความพิการทางสติปัญญา 
        ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้ 
        ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก 
        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สถานภาพสมรส   โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง    แยกกันอยู่   อื่นๆ................................... 
บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้....................................................................... โทรศัพท์.................................................... 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ ยังไม่เคยได้รับเบ้ียยังชีพ เคยได้รับ(ย้ายภูมิล าเนา)เข้ามาอยู่ใหม่
เมื่อ ......................................................................... 
 ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ………..…………………… 
 มีอาชีพ (ระบุ) .......................................  รายได้ต่อเดือน (ระบุ) ........................................(บาท) 
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 มีความประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง                               รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ    โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ   
จาก ผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล  ธนาคาร..........................สาขา...............................เลขท่ีบญัชี ---
 พรอ้มแนบเอกสาร ดังนี ้
 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ     ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน  

 

         ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
  

(ลงช่ือ) ............................................... ผู้ยื่นค าขอ      (ลงช่ือ) ............................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
       (..................................................)                         (....................................................)        

หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้งการ 



-๒- 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับจดทะเบยีน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
 
................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----  แล้ว 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 
(ลงช่ือ) .................................................................   
 
          (..............................................................) 
               เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ 
 
เรียน  นายกเทศมนตรี/อบต………………………….. 
         คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็น ดังน้ี 
 สมควรรับข้ึนทะเบียน     ไม่สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) ...........................................................                           
                     (                                          ) 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) ............................................................                            
                     (                                           ) 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) …………………........................................                          
                     (                                           ) 

 
 
ค าสั่ง 
          รับข้ึนทะเบียน             ไม่รับข้ึนทะเบียน       อื่นๆ ............................................................. 
          .........................................................................................................................................................................................
........................      
 
                                                    (ลงช่ือ) ....................................................................   
                                                                (                                             ) 
                                        นายกเทศมนตรี/อบต.  ………….………………………………….. 
                                                วัน/เดือน/ปี................................................................   
 
 ตัดตามรอยประให้คนพิการท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้………………………………………………………………………………………….  
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...................................  

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๕ โดยจะได้รับเงิน         
เบ้ียความพิการ ในเดอืนถัดไป ในอตัราเดือนละ 800 บาท ภายในวันที ่10 ของทุกเดอืน  
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

ทะเบียนเลขที…่…………………. 
แบบค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ………………………… 

ผู้ยืน่ค าขอ  [  ]  แจ้งด้วยตนเอง 
    [  ] ผู้ยืน่ค าขอ ฯ แทนตามหนังสอืมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเปน็…………………กับผูป้่วยเอดส์ที่ขอขึ้นทะเบียน 

ช่ือ – สกุล ………………………….………………………………….. เลขประจ าตัวประชาชน…………………………...………..………………..
ท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ ………………………………………………………………… 
 
         เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี..................เดือน...............................พ.ศ.......................... 
 

 ค าน าหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย    นาง    นางสาว   อื่นๆ (ระบุ) .................. 
ช่ือ.............................................................................นามสกุล...................................................................................... 
เกิดวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ...............  อายุ..........  สัญชาติ................  มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน 
เลขท่ี...................หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย........................... ถนน……...................หมู่บ้าน/ชุมชน......................................
ต าบล……………………………….……… อ าเภอ………………………………………………..  จังหวัด…………………….………………………..    
รหัสไปรษณีย์ ………………………………………………… โทรศัพท์...................................................................................
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการท่ียื่นค าขอ ---- 
สถานภาพสมรส   โสด     สมรส     หม้าย     หย่าร้าง    แยกกันอยู่   อื่นๆ................................... 
บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้....................................................................... โทรศัพท์.................................................... 
เกี่ยวข้องเปน็  บิดา - มารดา    บุตร     สามี – ภรรยา   พีน่้อง   อื่น ๆ  …………………………………  

สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ   ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  อยู่ในบัญชีส ารองสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง                               รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ    โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ    
      จาก ผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล  ธนาคาร..............................................................สาขา.................................................................. 
      เลขท่ีบัญชี --- 
 

 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่น ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปภาพ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง  
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

(ลงช่ือ) . ................................................. ผู้ยื่นค าขอ (ลงช่ือ) ....................................................... เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน  
          (....................................................)                    (........................................................)  
 
หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความท่ีต้องการ 



-๒- 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับจดทะเบยีน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
 
................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----  แล้ว 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 
(ลงช่ือ) .................................................................   
 
          (..............................................................) 
               เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ 
 
เรียน  นายกเทศมนตรี/อบต………………………….. 
         คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็น ดังน้ี 
 สมควรรับข้ึนทะเบียน     ไม่สมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) ...........................................................                           
                     (                                          ) 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) ............................................................                            
                     (                                           ) 
 
กรรมการ(ลงช่ือ) …………………........................................                          
                     (                                           ) 

 
 
ค าสั่ง 
          รับข้ึนทะเบียน             ไม่รับข้ึนทะเบียน       อื่นๆ ............................................................. 
          .........................................................................................................................................................................................
........................      
 
                                                    (ลงช่ือ) ....................................................................   
                                                                (                                             ) 
                                        นายกเทศมนตรี/อบต.  ………….…………………………………….. 
                                                วัน/เดือน/ปี................................................................   
 
  
ตัดตามรอยประให้ผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้ ……………………………………………………………………………………………………. 
ยืน่แบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ....................... เดือน ....................................................... พ.ศ. ...................................  

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……………. โดยจะได้รับเงิน  
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราเดือนละ 500 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 
 
 
 



สารพันค าถาม 
 
 

 

ถาม 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได้ เพราะถือว่าเป็นผู้สิทธิ์ตามระเบียบ โดยให้มอบ 

อ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือ เจ้าหน้าที่
ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย รับลงทะเบียนและ น ามายื่นต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามภูมิล าเนาของผู้มี สิทธิ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินถือวันที่ลงทะเบียนใน แบบค าขอลงทะเบียนรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นส าคัญ 

ถาม 
 บุคคลที่เป็นโรคเร้ือนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น 

ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?  

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได้ 
 

ถาม 
ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะสามารถขึ้น

ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 
 
 



 

ถาม 
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียน

ผู้สูงอายุได้หรือไม่                 

                                                            
ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น 
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น ...จ้า   

 
ถาม 
  ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

ถาม 
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิก

สภา , ก านัน , ผูใ้หญ่บ้าน สามารถขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไม่ไดค้่ะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

 

ถาม 
ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ท่ีต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน

ประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5lpzfrvLXAhUB3o8KHW1-CHMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpalungjit.org%2Fthreads%2F%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0-%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3.179533%2F&psig=AOvVaw2G7aQ0MOQFTM7rKyGSNDEz&ust=1512545896480675


ถาม 
ผู้สูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้

หรือไม่ 
ตอบ 

ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ 

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

 มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ  ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน   
โทร. 0 4๓๕๙ ๙๐๗๑  
 

 


