
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมอืประชาชน 

- การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

- การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเบี้ยความพิการ 

- การย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 

 

 

สวนสวัสดกิารสังคม องคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื 

โทร./โทรสาร. ๐๔๕-๒๐๐๔๕๑ 

www.huaruea.go.th 

 

 

 

 

สัญลักษณผูสูงอายุสัญลักษณคนพกิารสัญลักษณวันเอดสโลก 

 

คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏบัิตงิาน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  เบ้ียยังชีพคนพิการ  และเบ้ียยังชีพผูปวย

 

 

http://www.huaruea.go.th/


 

คํานํา 
 

 สวนสวัสดกิารสังคม  องคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื อําเภอเมอืงอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี  มบีทบาทหนาที่ในการจัดสวัสดกิารสังคมใหกับผูดอยโอกาสางสังคมใน

เขตองคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื และสงเสรมิคุณภาพชวีติใหกับบุคคลเหลานี้ รวมทัง้มี

บทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบยีนผูสูงอายุเพื่อรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ การรับ

ลงทะเบยีนคนพกิารเพื่อรับเงนิเบี้ยความพกิาร และรับคํารองผูปวยเอดสเพื่อรับเบี้ยยังชพี

ผูปวยเอดส รวมทัง้การจายเงนิเบี้ยยังชพีฯ ใหกับบุคคลดังกลาว โดยถอืปฏบัิตติามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ดังน้ัน เพื่อใหประชาชนที่มาขอรับบรกิารไดมคีวามเขาใจที่ถูกตองมแีนวทางในการ

ปฏบัิติที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบรกิารในเรื่อง

ดังกลาวองคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื จงึไดจัดทําคูมอืการลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิ

เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ  การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร  การยื่นคํารองเพื่อรับ

เงนิเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส ข้ึน 

 องคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื หวังเปนอยางยิ่งวาคูมอืฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทําให

ผูสูงอายุ คนพกิาร และผูปวยเอดส มคีวามเขาใจที่ถูกตองถงึสทิธพิงึไดรับ รวมทัง้ทราบ

แนวทางในการปฏบัิติที่ชัดเจน ซึ่งทําใหเกดิประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชน

ที่มาขอรับบรกิาร ตอไป 

 

 

 

 

สวนสวัสดกิารสังคม 

องคการบรหิารสวนตําบลหัวเรอื 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนวันรับข้ึนทะเบียน 

ผูสูงอายุ...และคนพิการ จา 

อยาลืม!!!!นะจะ 
ไมมีช่ือไมมีสิทธิจา !!! 

 



 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชพีฯ 

 

ผูสูงอาย ุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี ้

(1) มสัีญชาตไิทย 

(2)มภูีมลํิาเนาอยูในเขต อบต.หัวเรือ (ตามทะเบยีนบาน) 

(3) เปนผูที่มอีายุ 60 ปบรบิูรณในปถัดไป  (ปจจุบันอายุ 

59 ปบรบิูรณและตองเกดิกอน 1 ตุลาคม) 

(4)ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธปิระโยชนอ่ืนใด 

 จากหนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิหรือองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด  

 บํานาญพเิศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร 

 ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทน  

 รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐ 

 หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา 

 ยกเวนผูพกิารและผูปวยเอดสตามระเบยีบ 

 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ 

 การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2548 

กรณไีดรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุอยูแลวและไดยายเขามาในพื้นท่ีตําบลหัวเรอื 

จะตองมาขึ้นทะเบยีนท่ี อบต.หัวเรอือีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจกิายน 

เพื่อใชสทิธริับเงนิเบี้ยยังชพีตอเนื่อง......คะ 



 

ผูพิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี ้

 

1) มสัีญชาตไิทย 

(2)มภูีมลํิาเนาอยูในเขต อบต.หัวเรือ (ตามทะเบยีนบาน) 

(3) มบีัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสรมิคุณภาพชีวติคนพกิาร 

(4)ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถาน

สงเคราะหของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณไีดรับเบ้ียยังชพีคนพกิารอยูแลว 

และไดยายเขามาในพื้นท่ีตําบลหัวเรอื 

จะตองมาขึ้นทะเบยีนท่ี อบต.กมลา อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจกิายน 

เพ่ือใชสทิธริับเงนิเบี้ยยังชพีตอเน่ือง......คะ 
 



 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนเพ่ือรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ

 
ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ” 

  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของ 

รัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 

  ทะเบยีนบานพรอมสําเนา 

  สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 

ชื่อและเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณทีี่ผูขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุผานธนาคาร 
 

หมายเหตุ: ในกรณผีูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบยีนดวยตนเอง 

อาจมอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุได  โดยให

ผูรับมอบอํานาจตดิตอที่ อบต.หัวเรือ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 
 

 

**ขอรบัแบบคําขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ 

สว่นสวสัดิการสงัคม  อบต.หวัเรอื** 
 



 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนเพ่ือรับเงนิเบี้ยยังชพีคนพิการ 

 
ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบ้ียยังชีพคนพิการ” 

  บัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ  

คุณภาพชวีติคนพกิารฉบับจรงิพรอมสําเนา 

  ทะเบยีนบานพรอมสําเนา 

  สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารพรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 

ชื่อและเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณทีี่ผูขอรับเงนิเบี้ยยังชพีคนพกิาร 

ประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผานธนาคาร 
 

หมายเหตุ: กรณทีี่คนพกิารไมสามารถมาลงทะเบยีนดวยตนเอง อาจ

มอบอํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพกิารยื่นคําขอแทน แต

ตองนําหลักฐานของคนพกิารและคนดูแลคนพกิารไปแสดงตอ

เจาหนาที่ดวย   คนพกิารที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบยีนเพื่อขอรับ

เบี้ยยังชพีผูสูงอายุไดดวย 

 

 **ขอรบัแบบคําขอข้ึนทะเบียนคนพิการและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ 

สว่นสวสัดิการสงัคม  อบต.หวัเรอื** 
 



 

คําชี้แจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     ผูสูงอายุ/คนพกิารท่ีมสีทิธิรับเงนิเบ้ียยังชพีอยูแลวใน

พืน้ท่ีอ่ืนภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพืน้ท่ี

ตําบลหัวเรือใหมาแจงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงนิเบ้ียยังชพี

ตอที่อบต .หัวเรือแตสทิธิในการรับเงนิยังจะคงอยูท่ีเดมิจน

สิ้นปงบประมาณ เชน 
 

        นางก. รับเงนิเบ้ียยังชพีอยูอบต .เชงิทะเลภายหลังได

แจงยายท่ีอยูมาอยูพืน้ท่ีตําบลหัวเรือในวันท่ี 20 สงิหาคม 

2558นางก. ตองมาขึ้นทะเบียนใหมท่ีอบต .กมลา  ภายใน

วันที่ 30 พฤศจกิายน 2558แตนางก. จะยังคงรับเงนิเบ้ีย

ยังชพีท่ีอบต.เชงิทะเลอยูจนถงึเดือนกันยายน  2559และมี

สทิธิรับเงนิเบ้ียยังชพีผูสูงอายุท่ีอบต .กมลาในเดือนตุลาคม  

2559เปนตนไป 
 



 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธริับเงนิเบี้ยยังชพี 

ผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใหผูท่ีมาย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชพีมาตรวจสอบรายช่ือตาม

ประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธณท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบลหัวเรือภายในวันท่ี 15 ธันวาคมของทุกป (นับ

จากวันสิ้นสุดกําหนดการย่ืนขอขึ้นทะเบียนวันท่ี  30 

พฤศจกิายนของทุกป) 
 

 

 

 



 

การจายเบี้ยยังชพีผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กําหนดวันจายเงนิเบี้ยยังชพีภายในวันที่  1-10  ของเดือน 

(ตามความเหมาะสม) 

 

อบต.จะดําเนนิการเบกิ - จายเงนิใหกับผูสูงอายุและคน

พกิารท่ีมาขึ้นทะเบียนไวแลวโดยจะเร่ิมตัง้แตเดือนตุลาคม

ปถัดไปโดยจะจายเปนเงนิสดหรือโอนเขาบัญชธีนาคาร

ตามที่ผูสูงอายุและคนพกิารไดแจงความประสงคไว 
 



 

 

ชองทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสงครับเงินผาน

ธนาคาร 

โอนเขาบัญชธีนาคารในนาม

ผูสูงอายุ,คนพกิาร หรือผูรับ

มอบอํานาจ 

การโอนเงนิเขาบัญชเีงนิฝาก

ธนาคารใหเปนไปตามที่

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนด หรือตามที่ตกลงกัน

เปนอยางอ่ืน 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูประสงครับเงินสด 

รับเงนิสดในนามผูสูงอายุ,คนพกิาร

หรือผูรับมอบอํานาจ 

อบต.หัวเรือ จายเงนิสดตามจุดที่ได

แจงไว ณแตละหมูบาน เชน 

ศาลาประชาคมหมูบาน หรือสถานที่

ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยจะมี

การแจงใหทราบลวงหนา 
 

 

ผูรับเงนิสดจะตองนําคูปองที่ อบต.

หัวเรือแจกกอนวันจายเงนิมา

แสดงตอเจาหนาที่ เพื่อสะดวกตอ

การตรวจสอบและจายเงนิ 

ผูสู้งอาย(ุช่วงอาย ุ 60-69  ปี) 

ลาํดบัที่    1    --รบัเงนิ  600  บาท-- 

 

ชื่อนางสรวย  สายนรา 

บา้นเลขที4่   .หมูท่ี1่    . 

ต.หวัเรือ  อ.เมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 

ผูสู้งอาย(ุช่วงอาย ุ 70-79  ปี) 

ลาํดบัที่    1    --รบัเงนิ  700  บาท-- 

 

ชื่อนางสรวย  สายนรา 

บา้นเลขที4่   .หมูท่ี1่    . 

ต.หวัเรือ  อ.เมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 

ผูสู้งอาย(ุช่วงอาย ุ 80-89  ปี) 

ลาํดบัที่    1    --รบัเงนิ  800  บาท-- 

 

ชื่อนางสรวย  สายนรา 

บา้นเลขที4่   .หมูท่ี1่    . 

ต.หวัเรือ  อ.เมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 

คนพิการ 

ลาํดบัที่    1    --รบัเงนิ  800  บาท-- 

 

ชื่อนางสรวย  สายนรา 

บา้นเลขที4่   .หมูท่ี1่    . 

ต.หวัเรือ  อ.เมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 

ผูป่้วยเอดส ์

ลาํดบัที่    1    --รบัเงนิ  500  บาท-- 

 

ชื่อนางสรวย  สายนรา 

บา้นเลขที4่   .หมูท่ี1่    . 

ต.หวัเรือ  อ.เมอืงอบุลราชธานี 

จ.อบุลราชธานี 



 

การคํานวณเงนิเบี้ยยังชพีแบบขั้นบันได 

สําหรับผูสูงอาย ุ

 
จํานวนเงนิเบี้ยยังชพีตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับ ในปจจุบัน (ป 

2559) การจายเงนิเบี้ยยังชพีใหแกผูสูงอายุคิดในอัตราเบี้ยยังชพี

แบบขัน้บันไดหมายถงึการแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวงๆ

หรือเปนขัน้ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเริ่มตัง้แตอาย ุ60 ป 
โดยคํานวณตามปงบประมาณ 

มิใชปปฏทินิ และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป 

 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชพีรายเดอืน 

สําหรับผูสูงอายุ(แบบขั้นบันได) 
 

ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงนิ (บาท) 

ขัน้ที่  1 60 – 69 ป 600 

ขัน้ที่  2 70 – 79 ป 700 

ขัน้ที่  3 80 – 89 ป 800 

ขัน้ที่  4 90 ป ขึ้นไป 1,000 

 

 



 

วธิคีํานวณอายุของผูสูงอาย ุ

 

 

 
 

การนับอายุวาจะอยูในขัน้ที่เทาไหรใหนับณวันที ่30 กันยายนเทานัน้

เชน 

1. นางก. เกดิ 30 กันยายน 2487ณวันที ่30 กันยายน 2558นาง

ก. จะอายุ 70 ปหมายความวานางก. จะไดรับเงนิเบี้ยยังชพีเดือนละ 

700 บาทในเดือนตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)  

2. นางข. เกดิ 1 ตุลาคม 2487ณวันที ่30 กันยายน 2558นางข. 

จะอายุ 69 ปหมายความวานางข. จะไดรับเงนิเบี้ยยังชพีเดือนละ 

600 บาทเทาเดมิจนกวาจะถงึรอบปถัดไป 

 

 

 

 

แลวปนี้ ฉันจะไดเงิน

เบ้ียเทาไรนอ? 

การนับรอบปงบประมาณ  คอื  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เชน 

ปงบประมาณ 2558  จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 

ปงบประมาณ 2559  จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

 

 



 

การสิ้นสุดการรับเงินเบ้ียยังชพี 

 
 

1. ตาย 

2. ยายภูมลิําเนาไปนอกเขตอบต.หัวเรือ 

3. แจงสละสทิธิการขอรับเงนิเบ้ียยังชพี 

4. ขาดคุณสมบัติ 
 

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุคนพิการ 

 
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 

2. กรณีผูรับเงนิเบี้ยยังชพีหรือผูรับมอบอํานาจแจงรับเปน

เงนิสด ตองมารับเงนิใหตรงตามวันเวลาที่กําหนด 

3. เมื่อยายภูมลิําเนาจากอบต.หัวเรือไปอยูภูมลิําเนาอ่ืน 

ตองแจงขอมูลเพ่ือใหอบต.หัวเรือไดรับทราบ 

4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชพีผูสูงอายุและคนพกิาร แสดงการมี

ชวีติอยูตออบต.หัวเรือระหวางวันที1่ - 5 ตุลาคมของทุกป 

 5. กรณีตายใหผูดูแลหรือญาตขิองผูสูงอายุ หรือคนพกิาร

ของผูรับเงนิเบี้ยยังชพีแจงการตายใหอบต.หัวเรือไดรับทราบ 

(พรอมสําเนามรณะบัตร) ภายใน 7 วัน 
 

 



 

ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวนิจิฉัยและออกเอกสาร

รับรองความพกิาร 

2. ดําเนนิการทําบัตรประจําตัวคนพกิารไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธาน ี

(ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชัน้๑) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้ 

    2.1 เอกสารรับรองความพกิารที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง(ตัว

จรงิ) 

    2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 2 รูป  

    2.3 สําเนาทะเบยีนบาน  จํานวน 1 ฉบับ  

    2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  

    2.5 ถาคนพกิารมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ

สําเนาทะเบยีนบานของผูดูแลคนพกิาร    จํานวนอยางละ1 ฉบับ 

3. กรณบีุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพกิาร และผูดูแลคนพกิารมาตดิตอขอทํา

บัตรประจําตัวคนพกิาร ใหนําหลักฐานตามขอ 2.4– 2.5 มาดวย 

4. หลังจากไดบัตรประจําตัวคนพกิารใหไปเปลี่ยนสทิธผิูพกิาร (ท.

74) ที่โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลหัวเรือ ตามสทิธิ์หลักที่ใช

บัตรทองอยู (สําหรับผูที่ใชสทิธิ์เบกิไดโดยตรงไมตองทําตามขอ 7) 

 

 

 



 

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

 
 การดําเนนิการตออายุบัตรประจําตัวคนพกิาร สามารถตอ

ไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

อุบลราชธาน ี(ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชัน้1) โดยใชเอกสาร

ดังตอไปนี้  

 1 . สมุด/บัตรประจําตัวคนพกิารเลมเดมิ 

 2 . รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน 1 รูป  

 3 . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบาน 

อยางละ จํานวน 1 ฉบับ  

 4 . หลักฐานผูดูแลคนพกิารมผีูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน อยางละ 1 ฉบับ 

 5 . กรณีบุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพกิาร และผูดูแลคนพกิารมา

ตดิตอขอตออายุบัตรประจําตัวคนพกิารใหนําหลักฐานตามขอ 

3-4 มาดวย 

 

 

 

 

 



 

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ 

 
 การดําเนนิการเปลี่ยนผูดูแลคนพกิาร สามารถตดิตอไดที่ 

สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

อุบลราชธาน ี(ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชัน้1) โดยใชเอกสาร

ดังตอไปนี้  

 1 . สมุด/บัตรประจําตัวคนพกิารเลมเดมิ 

 2 . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบาน 

อยางละ จํานวน 1 ฉบับ  

 3 .หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบาน อยางละ  1 ฉบับ 

4.หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบาน อยางละ 1 ฉบับ 

 5 . หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพกิาร 

 6 . สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง 

จํานวน 1 ฉบับ 

 

 

 



 

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงนิเบี้ยยังชพี

ผูปวยเอดส 

 
1. ผูปวยเอดสมสีทิธไิดรับเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 

ตองมใีบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย  สถานพยาบาลของรัฐ 

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจรงิ 

2. ผูปวยเอดสตองมภีูมลิําเนาอยูในเขตองคการบรหิารสวน

ตําบลหัวเรือ 

3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารอง

ไดที่ สวนสวัสดกิารสังคม โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการ

ยื่นดังนี้ 

 3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจรงิ 

 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจรงิ (พรอมสําเนา)  

 3.3 ทะเบยีนบานฉบับจรงิ (พรอมสําเนา)  

4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดนิทางมายื่นคําขอรับการ

สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา

ดําเนนิการแทนได 

 



 

5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพกิาร หรือเปนทัง้

ผูสูงอายุและคนพกิาร สามารถดําเนนิการไดทัง้หมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชพีผูปวยเอดสแลว ตอมาไดยาย

ภูมลิําเนา (ยายช่ือในทะเบยีนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืน ผูปวยเอดสตองดําเนนิการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยัง

ชพีผูปวยเอดส อีกครัง้ ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยาย

ภูมลิําเนาเขาไปอยูใหม (เพ่ือรับเงนิเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส  จาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวย

เอดสไมดําเนนิการยื่นคํารองขอรับเบี้ย ยังชพีผูปวยเอดส อกีครัง้ 

ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมลิําเนาเขาไปอยูใหม 

ผูปวยเอดสจะไดรับเงนิเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส ถึงเดือนที่ยาย

ภูมลิําเนา เทานัน้ 

7. กรณีคนพกิารที่ไดรับเงนิเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส เสยีชวีติ 

ผูดูแลหรือญาตขิองผูปวยเอดสที่เสยีชวีติตองแจงใหสวน

สวัสดกิารสังคมทราบภายใน 7 วัน  

 
 

 

 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส/AIDs

เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรอืภูมิคุมกันบกพรอง

จะไมเขาหลักเกณฑการรับเงนิสงเคราะห 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 



 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการ 

(การขอลงทะเบียนรับเงนิเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เอกสารสําหรับการ 

รับขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2.  สําเนาทะเบยีนบาน 

3.  ใบมอบอํานาจ กรณมีอบใหผูอื่นรับเงินสดแทน (ถามี) 

4. สําเนาสมุดบัญชี ธกส./กรุงไทย (กรณโีอนเขาบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบรหิาร)/

จัดทําประกาศรายชื่อ 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึก

ขอมูลเพิ่มเติม 

2 นาที/ราย 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ เดิม 

10 นาที/ราย ปรับลดเหลอื 3-5 นาที/ราย 
 



 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการ 

(การขอลงทะเบียนรับเบ้ียความพกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเน 

 

 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 

3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ/บันทึก

ขอมูลเพิ่มเติม 

2 นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารสําหรับการ 

รับขึ้นทะเบยีนผูพกิาร 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวผูพกิาร 

2.  สําเนาทะเบยีนบาน 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4.  ใบมอบอํานาจ กรณมีอบใหผูอื่นรับเงินสดแทน (ถาม)ี 

5. สําเนาสมุดบัญชี ธกส./กรุงไทย (กรณโีอนเขาบัญชี) 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบรหิาร)/

จัดทําประกาศรายชื่อ 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพกิาร เดิม 

10 นาที/ราย ปรับลดเหลอื 3-5 นาที/ราย 
 



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการ 

(การเบิก-จายเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชรีายชื่อและบันทึกขอความ 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงนิสด 

1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / 

ผูรับแทน(กรณมีอบอํานาจ) 

2.  คูปอง 

จัดทําฎกีาเบกิจายเงิน 

ตรวจฎกีา/จัดทําเช็คเบกิเงิน (กองคลัง)  

15 วัน 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมสีทิธิ์และคูปอง 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน 

 

 

   

รับเงินผานธนาคาร  

ไมเกนิ 2 วันทําการ 

รับเงินสดในวันท่ี 1 ของทุก

ื  

ขั้นตอนการรับเงนิสดเดมิ 5 นาที/ราย 

ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ สวนสวัสดกิารสังคม 

จัดทําบันทึกและฎกีาสงใชเงินคืน 

 

 

   



 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการ 

(การเบิก-จายเบ้ียความพกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชรีายชื่อและบันทึกขอความ 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงนิสด 

2. แสดงบัตรประจําตัวคนพกิาร/ บัตร

ประชาชนผูรับแทน(กรณมีอบอํานาจ) 

2.  คูปอง 

จัดทําฎกีาเบกิจายเงิน 

ตรวจฎกีา/จัดทําเช็คเบกิเงิน (กองคลัง)  

15 วัน 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมสีทิธิ์และคูปอง 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผูรับเงิน 

 

 

   

รับเงินผานธนาคาร  

ไมเกนิ 2 วันทําการ 

รับเงินสดในวันท่ี 1 ของทุก

ื  

ขั้นตอนการรับเงนิสดเดมิ 5 นาที/ราย 

ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ สวนสวัสดกิารสังคม 

จัดทําบันทึกและฎกีาสงใชเงินคืน 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ตัวอยางแบบฟอรมคําขอลงทะเบยีน 

ทะเบยีนเลขที่............/2558 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

ขอมูลผูสูงอายุ 

เขยีนท่ี     อบต.หัวเรือ. 

วันท่ี..............เดอืน..................................พ.ศ.....................  

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ............................................นามสกุล.......................................................  

เกดิวันท่ี....................เดอืน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สัญชาติ        ไทย        มช่ืีออยูใน

สําเนาทะเบียนบานเลขท่ี..................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย..................................ถนน....................... . 

ตําบล/แขวงหัวเรืออําเภอ/เขตอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี. 

รหัสไปรษณยี34000โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ  

ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ  ---- 

สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อื่นๆ................................. 

อาชีพ..................................................................................................รายไดตอเดอืน...........................................บาท  

ขอมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดกิารของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ไดรับการสงเคราะหความพกิาร

 ยายภูมลํิาเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยาย

มาจาก (ระบุท่ีอยูเดมิ..................................................................................................................................... ) 

 มคีวามประสงคขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยวธีิดังตอไปน้ี (เลอืก 1 วธีิ) 

  รับเงนิสดดวยตนเอง     รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมสีทิธิ   โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมรูีปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสอืมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมคีุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดกิารเปนรายเดอืนจาก

หนวยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง

ทุกประการ 

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

        (.........................................................................)          (..........................................................)                  

             ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ          เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน  

เฉพาะกรณผูีสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบยีนแทน 

       ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสอืมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอ

ลงทะเบียน ช่ือ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  ............................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ  

---- ท่ีอยู....................................................................................................... 

.........................................................................โทรศัพท.................................................................................................  
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- 

  เปนผูมคีุณสมบัติครบถวน   

  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 

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

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

 

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

       (...............................................................................)  

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบ

แลว มคีวามเห็นดังน้ี 

สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

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

                        (.......................................................) 

 

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

                        (.......................................................) 

 

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

                        (.......................................................) 

 

คําสั่ง 

รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อื่นๆ...................................................................................................  

 

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

     (......................................................)  

นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ 

วัน/เดอืน/ป.............................................  

 

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี.....................  

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดอืน...........................................พ.ศ. .................................  

  การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพื่อรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 60    โดยจะเร่ิมรับ

เงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุต้ังแตเดอืน ตุลาคม 255 9  ถงึเดอืนกันยายน 25 60   ในอัตราแบบขัน้บันได  ภายในวันท่ี 10  

ของทุกเดอืน  กรณผีูสูงอายุยายภูมลํิาเนาท่ีไปอยูท่ีอื่น (ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถงึวันท่ี 30 พฤศจกิายน 2558) 

จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดอืนพฤศจกิายน 

2559 ท้ังน้ีเพื่อเปนการรักษาสทิธิใหตอเนื่อง 

 

       (ชื่อ).........................................หมูที่.............. 

       เร่ิมไดรับเงนิ.............................................. 

 

 



 

ทะเบยีนเลขที่................../2558 

แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพกิาร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

ขอมูลคนพกิาร 

เขยีนท่ี...............อบต.หัวเรือ............ 

วันท่ี........................เดอืน...............................พ.ศ.......................  

คํานําหนานาม  เด็กชาย   เด็กหญงิ   นาย   นาง   นางสาว   อื่นๆ (ระบุ)......................... 

ช่ือ............................................................นามสกุล....................................................................  

เกดิวันท่ี....................เดอืน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มช่ืีออยูใน

สําเนาทะเบียนบานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบลหัวเรือ   .

อําเภอ    เมอืงอุบลราชธานี    จังหวัด      อุบลราชธานี     รหัสไปรษณยี......................โทรศัพท...............................  

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพกิารท่ียื่นคําขอ ---- 

ประเภทความพกิาร ความพกิารทางการเห็น ความพกิารทางสติปญญา 

ความพกิารทางการไดยินหรือสื่อความหมายความพกิารทางการเรียนรู   ความพกิารทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

ความพกิารทางออทิสติกความพกิารทางจติใจหรือพฤติกรรม    พกิารซ้ําซอน   ไมระบุความพกิาร 

สถานภาพ โสด   สมรส      หมาย      หยาราง   แยกกันอยู      อื่น ๆ............................... 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท.............................................................. 

ขอมูลทั่วไป :สถานภาพรับสวัสดกิารภาครัฐ 

ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  เคยไดรับ(ยายภูมลํิาเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................  

ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสอื่นๆ (ระบุ)........ 

ไมสามารถใชชีวติประจําวันดวยตนเองมรีายไดไมเพยีงพอแกการยังชีพไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

มอีาชีพ (ระบุ)......................................................รายไดตอเดอืน(ระบุ)................................บาท 

มคีวามประสงคขอรับเงนิเบ้ียความพกิาร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 โดยวธีิดังตอไปน้ี (เลอืก ๑ วธิ)ี 

  รับเงนิสดดวยตนเอง     รับเงนิสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสิทิธิ 

  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมสีทิธิ  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมี

สทิธิ  ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี …………………………………………… 

พรอมแนบเอกสารดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพกิาร หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมรูีปถาย     สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงนิเบ้ียความพกิารประสงคขอรับเงนิผานธนาคาร) 

  หนังสอืมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมคีุณสมบัติขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)...............................................ผูยื่นคําขอ(ลงช่ือ).....................................................เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน     

(..............................................)                      (.....................................................) 

 

เฉพาะกรณคีนพกิารมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบยีนแทน :ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสอืมอบอํานาจ เกี่ยวของ

กับคนพกิารท่ีขอขึ้นทะเบียน โดยเปน บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพกิาร   

อื่นๆ  ..........................ลงทะเบียนช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)..........................................................................เลขประจําตัวประชาชน

ผูรับมอบอํานาจ---- ท่ีอยู.............................................................. ...................
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบยีน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

---- แลว 

  เปนผูมคีุณสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ 

เนื่องจาก............................................................................................  

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

 

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

        (...................................................) 

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ 

          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว

มคีวามเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

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

                     (........................................................) 

 

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

                     (........................................................) 

 

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

                     (........................................................) 

 

คําส่ัง 

  รับลงทะเบียนไมรับลงทะเบียน     อื่น ๆ ....................................................................................  

 

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

นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ 

วัน/เดอืน/ป............................................  

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดอืน......................................พ.ศ.......................................  

 การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพื่อขอรับเงนิเบ้ียความพกิาร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕ 60 โดยจะไดรับเงนิเบ้ีย

ความพกิาร ต้ังแตเดอืนตุลาคม  ๒๕๕ 9 ถงึ เดอืนกันยายน  ๒๕ 60 ในอัตราเดอืนละ 8๐๐ บาทกรณคีนพกิารยาย

ภูมิลําเนาไปอยูที่อ่ืน (ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕ 7 ถงึ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕ 8) จะตองไปลงทะเบยีนย่ืนคํา

ขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดอืนพฤศจิกายน  ๒๕๕ 8เพื่อรักษา

สทิธิใหตอเนื่องในการรับเงนิเบ้ียความพกิาร 

 

 

(ชื่อ).........................................หมูที่.............. 

       เร่ิมไดรับเงนิ..............................................



 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอขึ้นทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 
 

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

                                                   วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.............. 
 

โดยหนังสอืฉบับน้ีขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถอืบัตร.........................................  

เลขท่ี.......................................ออกให  ณ.......................................เมื่อวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี..............  

หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................  

เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน..........................................  

ซึ่งเปนผูถอืบัตร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให  ณ....................................  

เมื่อวันท่ี..........................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................

ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................  

โทรศัพท.........................................................  

 

 เปนผูมอํีานาจ    ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงนิเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผดิชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสอืมอบอํานาจน้ีเสมอืนวาขาพเจาไดกระทํา

ดวยตนเองท้ังสิ้น 

 

 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมอืช่ือ/ลายพมิพน้ิวมอืไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 

(................................................................)  
 

       ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

(............................................................... ..) 
 

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

(...................................................... .............) 
 

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

(........................................................ ...........) 

 



 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ/คนพกิาร 
 

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

                                                   วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.............. 
 

โดยหนังสอืฉบับน้ีขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถอืบัตร.........................................  

เลขท่ี.......................................ออกให  ณ.......................................เมื่อวันท่ี...............................อยูบานเลขท่ี..............  

หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล......................................  

เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน..........................................  

ซึ่งเปนผูถอืบัตร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให  ณ....................................  

เมื่อวันท่ี..........................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................

ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................  

โทรศัพท.........................................................  
 

 เปนผูมอํีานาจ       รับเงนิเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ/คนพกิาร    แทนขาพเจา โดยขาพเจามอบอํานาจใหรับเงนิ

เบ้ียยังชีพรายเดอืนทุกเดอืนตลอดปงบประมาณ.....................หรือจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผดิชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสอืมอบอํานาจน้ีเสมอืนวาขาพเจาไดกระทํา

ดวยตนเองท้ังสิ้น 

 

 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมอืช่ือ/ลายพมิพน้ิวมอืไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว  
 

ลงช่ือ............................................................... .....ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ/คนพกิาร 

(................................................................)  
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ  

(................................................................) 
 

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

(.................................................................)  
 

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

(..................................................................)  

 

 



 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือแสดงความประสงค 

รับเงนิเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 
 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห 

 

เขยีนท่ี...................................................................................... 

                                                         วันท่ี..............เดอืน...................................พ.ศ.................  

 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเรือ 

 

 ตามท่ีมกีารอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมสีทิธิไดรับการสงเคราะหเงนิ

สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ลําดับท่ี........................น้ัน 
 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงนิสงเคราะห ดังน้ี  

  (    )  เปนเงนิสด  

  (    )  โอนเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร...........................สาขา..................................  

           เลขท่ีบัญชี............................................................................................... . 

  (    )  แจงยนืยันความประสงคจะขอรับเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป  
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป  

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

ลงช่ือ............................................................ 

                                                                (........................................................) 



 

สารพันคําถาม 
 

ถาม 
ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุไดหรือไม ? 

 
 

 

ตอบ 

 

 

 
ขึ้นทะเบยีนไมได เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทาง

ภาครัฐอยูแลวหรือกรณีไดรับเงนิเบี้ยยังชพีอยูแลวภายหลัง

ตองโทษคดสีิ้นสุดไดรับโทษจําคุกถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติ

ไมมสีทิธไิดรับเงนิเบี้ยยังชพีเชนกัน 

 

 

 



 

ถาม 
   บุคคลที่เปนโรคเรือ้นและไดรับเงนิจากกรมควบคุม

โรคสามารถขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุไดหรือไม ?  
 

 

ตอบ 

 
ขึ้นทะเบยีนได 

ถาม 

 

ถาผูสูงอายุรับเงนิเบี้ยคนพกิารและผูปวยเอดสอยูแลว

จะสามารถขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุและรับเงนิเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุไดหรือไม 

 

 

ตอบ  
ขึ้นทะเบยีนไดและสามารถรับเงนิได.....จา 

 



 

ถาม 
ขึ้นทะเบยีนไดและสามารถรับเงนิได.....จา 

พระภกิษุสงฆสามารถขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุไดหรือไม 

 

 

 

ตอบ 
 

ขึ้นทะเบยีนได........จายกเวนพระภกิษุสงฆที่ไดรับ

เงนิเดือน (เงนินติยภัต) เชนเจาอาวาสเจาคณะตําบลเปน

ตน ...จา   

ถาม 
  ขาราชการที่รับเงนิบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบยีน

ผูสูงอายุไดหรือไม 

 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบยีนไดคะ 

 



 

ถาม 
  ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชกิสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้น

ทะเบยีนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบยีนไมไดคะ   เน่ืองจากมเีงนิเดือนประจํา แต

เมื่อพนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบยีนไดคะ 

 

 

ถาม 
  ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมช่ืีออยูใน

ทะเบยีนบานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุได

หรือไม 

ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบยีนได 

 

 

 



 

ถาม 
  ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชพีอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลง

วธิกีารรับเงนิไดหรือไม 

ตอบ 
  ไดคะ   โดยมายื่นความประสงคไดที่ อบต.หัวเรือ 
 


