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ค ำน ำ 

ด้วยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือและส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ และ

รับค าร้องผู้ป่วยเอดส์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการ ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและ

เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยื่นค า

ขอลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการและการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น    

กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจถึงสิทธิพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งท า

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าว และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป  

 

 

กองสวสัดิการสังคม  

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธลิงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอำย ุ

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตำมรำยกำรดังนี้  

(1) มีสัญชาติไทย  

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ(ตามทะเบียนบ้าน)  

(3) - เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (เป็นผู้ท่ีเกิด ก่อน 2 ต.ค. 2502 หรือ 

เป็นผู้สูงอายุท่ีย้ายมาจาก อปท. อ่ืน)  
- เป็นผู้ท่ีจะมีอายุ 60 ปี ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 63) (ปัจจุบันอายุ 59 ปีหรือเป็นผู้ท่ีเกิด

ระหว่าง 2 ต.ค. 2502 ถึง 1 ก.ย. 2503)  

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น ได้แก่ (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบ้ียหวัด บ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใด ในลักษณะ

เดียวกัน (ข) ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค) ผู้ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ าหรอืผลประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า บุคคลตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตาม

ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือ ผู้ท่ีได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี  

หมายเหตุ :กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้า 

มาในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะต้องมา 

ลงทะเบียนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ นับแต ่

วันท่ีย้าย (มกราคม- กันยายน ของทุกปี)   

 

 

เพื่อใช้สิทธิรบัเงินเบี้ยยังชพีต่อเนื่อง...ค่ะ  
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 หลักฐำนประกอบ“แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ”  
 

 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่าย  

 ทะเบียนบ้าน 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีทีผู่้
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผา่นธนาคาร  

หมำยเหตุ :ในกรณผีู้สูงอายทุี่ไมส่ามารถมาลงทะเบยีนด้วยตนเองจะต้องมอบอ านาจ ให้
ผู้อื่นเป็นผูย้ื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุแทนได้โดยให้ผู้รับมอบอ านาจ 
ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรอื พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  

 

 

 

 ลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ 
        โดยใช้เครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค ์
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ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 ตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์       

 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ(ภายใน วันที่ 

5ของทุกเดือน นับถัดจากเดือนที่ท่านมายื่นค าขอลงทะเบียนใน

แต่ละเดือน)  

 

กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
 

กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเบิก–จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มา

ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนถัดไปนับจาก

เดือนที่ท่านมีอายุครบ 60 ปีบริบรูณ์ ในปีงบประมาณ 63(

ตั้งแต่ ต.ค.62 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของ

ผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอ านาจ  
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กำรคิดวันรับเงินเบี้ยยังชพีของผูสู้งอำยุ ปงีบประมำณ63  

 
 

***กำรนบัอำยุของบุคคลตำมนัยมำตรำ 16 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์***  
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กำรค ำนวณเงินเบีย้ยังชีพแบบขั้นบันได  

จ านวนเงินเบ้ียยังชีพตอ่เดือนที่ผูสู้งอายุจะได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ 

ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ“ขั้นบันได”หมายถึง การแบ่งช่วงอายุ 
ของผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี ตำรำง

ค ำนวณเงินเบี้ยยังชีพรำยเดือน สำหรับผู้สูงอำยุ (แบบขั้นบันได)  

 
 

โดยค ำนวณตำมปีงบประมำณ มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีกำรเพิ่มของอำยรุะหว่ำงปีปฏิทิน 
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วิธีค ำนวณอำยุของผู้สูงอำยุ  

แล้วปนีี้ เบี้ยเท่ำไร น๊ำ ?  

 

ผู้สูงอำยุ มีอำยุ ครบ 90 ปีขึ้นไป รับ1,000 บำท  
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ผู้สูงอำยุ มีอำยุ ครบ 80 - 89 ปี รับ800 บำท  

 

ผู้สูงอำยุ มีอำยุ ครบ 70 - 79 ปี รับ700 บำท  
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ผู้สูงอำยุ มีอำยุ ครบ 60 - 69 ปี รับ600 บำท  

 

กำรนับอำยุของบุคคล ตำมนัย มำตรำ 16 แห่งประมวล กฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ ตัวอย่ำง เช่น ผู้ที่เกิดระหว่ำงวันที่  2 ตุลำคม 
2481 ถึง 1 ตุลำคม 2482 ในปีงบประมำณ 2563 จะมีอำยุครบ 80 
ป ี  
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ค ำชี้แจง  

ผู้สูงอำยุย้ำยภูมิล ำเนำ  

 

*กรณผีู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชีพฯอยู่กับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวเรือ แล้วย้ายภูมิล าเนาไปอยูใ่น อปท.อื่น ให้ไปลงทะเบียน 
เพื่อขอรับเงินเบี้ยยงัชีพต่อเนื่องได้ที่ อปท.แห่งใหม่ที่ตนย้ายไป ภายใน 
30 กันยายน ของปีนั้น อบต. หัวเรือ จะด าเนินการจ่ายเบี้ยฯให้กับ
ผู้สูงอายุจนส้ินงบประมาณปีนั้นๆ (เดือนกันยายน) ทั้งนี้ อบต.หัวเรือ
จะต้องได้รับการยืนยันจาก อปท. แห่งใหม่ว่าได้รับลงทะเบียนให้กับ
ผู้สูงอายแุล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายซ้ าซ้อน  

*กรณ ี ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯอยู่กับ อปท.อื่น ต่อมาย้ายมา 
อยู่ ในเขต อบต.หัวเรือ ให้มาขอลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ต่อเนื่องได้ที่ อบต.หัวเรือ นับแต่วันที่ย้ายถึงเดือนกันยายนของปีที่ย้าย
มา อบต.หัวเรือ จะด าเนินการจ่ายเบี้ยให้กับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไป (ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป) ทั้งนี้ อบต.หัวเรือ จะด าเนินการ 
ประสาน อปท.เดิม ว่าได้รับลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุแล้ว เพื่อไม่ให้
เกิดการจ่ายซ้ าซ้อน  
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ผู้พิกำร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนพิกำร 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  

(1)มีสัญชาติไทย  

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ(ตามทะเบียนบ้าน)  
(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  

 

 

 
 

 

*** กรณีได้รับเบี้ยควำมพิกำรอยู่แล้ว และได้ย้ำยเข้ำมำในพื้นที่องค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลหวัเรือ จะต้องมำลงทะเบียนที่ องค์กำรบริหำรส่วน 

ต ำบลหัวเรือ อีกครัง้ ***ภำยในเดือนที่ย้ำยมำ *** เพื่อใช้สิทธิรับเงิน

เบี้ยควำมพิกำรอย่ำงต่อเนื่อง......ค่ะ  
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หลักฐำนประกอบ“แบบค ำขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร”  

บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ  

ทะเบียนบ้าน 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) 
ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผ่านธนาคาร  

หมำยเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง 
จะต้องมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค า
ขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไป 
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเอดส์ 
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
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ลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยควำมพิกำร 
        โดยใช้เครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค ์ 

 
 

 

 

 

 

ค ำชี้แจงผู้พิกำรย้ำยภูมิล ำเนำ  

 

คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอยู่แล้วใน อปท.อื่น  

ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในภูมิล าเนาต าบลหัวเรือ
ให้มาแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่องได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือและจะได้รับเงินจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหัวเรือในเดือนถัดไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือ จะต้องได้รับการยืนยันจาก อปท.เดิมที่จ่ายก่อน
เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายซ้ าซ้อน เช่นนาง ก. รับเงินเบี้ยความพิการ
อยู่เทศบาลต าบลโควิด ภายหลัง ได้ย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลหัว
เรือในวันที่ 10 มกราคม 2563นาง ก. ต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่
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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ภายในเดือน มกราคม 2563ซึ่ง
จะยังคงรับเงินเบี้ยความพิการที่ เทศบาลต าบลโควิด อยู่จนถึง
เดือน มกราคม 2563และจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือในเดือน กุมภาพันธ์ 2563เป็น
ต้นไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ต้องได้รับการ
ยืนยันประกาศถอนรายชื่อออกจากเทศบาลต าบลโควิด แล้ว 

 

 

 

 

 

 

ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  
 

 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยความพิการมาตรวจสอบรายช่ือตามประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการเป็นรายเดือน 
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กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร  
 

   กรมบัญชีกลาง จะด าเนินการเบิก – จ่ายเงินให้กับคนพิการที่มา
ลงทะเบียนไว้แลว้ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้รับ
มอบอ านาจ โดยจะจ่ายเงินเบี้ยความพกิารให้ในเดือนถัดไป  
นับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนไว้ยกตัวอย่างเช่น คนพิการลงทะเบียน
ในเดือน เมษายน 2563 คนพิการจะเริ่มได้รับเงินเบี้ยความพิการใน
เดือน พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 
 

ขั้นตอนกำรขอบัตรประจ ำตัวคนพิกำร  
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1.ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร 
รับรองความพิการ  

2.ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธาน(ีศาลากลางจังหวัด) 
โดยใช้ เอกสารดังต่อไปนี้  

2.1เอกสารรับรองความพกิารที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง  

(ตัวจริง)  

2.2รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

2.3ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  

2.4ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  

2.5ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการจ านวนอยา่งละ 1 
ฉบับ  

3.กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอท า 
บัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย  
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กำรต่ออำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
กำรด ำเนินกำรต่ออำยุบัตรประจำตัวคนพิกำร สำมำรถต่อได้ที่ส ำนักงำน

พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนษุย์จังหวัดอุบลรำชธำนี
(ศำลำกลำงจังหวัด ชั้น 1) โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้  

1.บัตรประจ าตัวคนพกิารเดิม  

2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 
จ านวน 1 ฉบับ  

4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อยา่งละ 1 ฉบับ  

5.กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอ 
ต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4  มาด้วย 
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กำรเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิกำร  

การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดอุบลราชธานี(ศาลากลาง
จังหวัด ชั้น1) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

1.บัตรประจ าตัวคนพิการเดิม  

2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 
จ านวน 1 ฉบับ  

3.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจาตวัประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 

4.หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบบั  

5.บันทึกผู้ให้ถ้อยค าขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล (ป.ค.14) (คนใดคนหนึ่ง)  

5.1 ผู้ดูแลคนเดิม 5.2ผู้ดูแลคนใหม่ 5.3ผู้พิการ  



กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า23 

 

6.หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  

7.ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองผู้ดูแลจ านวน 1 ฉบับ
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป)  

 
 
 
 
 

 

ผู้

ป่วยเอดส ์

คุณสมบัติของผู้มีสทิธิลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้  

(1) ไม่เป็นคนต่างด้าว  

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การ
บริหารสว่นต าบลหัวเรือ(ตามทะเบียนบ้าน)  

(3) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 
หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้  
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หลักฐำนประกอบ“แบบค ำขอลงทะเบยีนรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์”  

ใบรับรองที่แพทย์รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ จริง  

ใบทะเบียนบ้าน และบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้
ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร  

หมำยเหตุ : กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองจะต้อง 
มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐาน
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ของผู้ป่วยเอดส์และคนดูแลไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็น 
ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
และเบี้ยความพิการได้ด้วย  

 

 *** ขอรับแบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ และ  

 

ยื่นเอกสำรประกอบได้ที่ กองสวัสดิกำรสังคม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือในวันเวลำรำชกำร***  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรยื่นค ำร้องเพ่ือขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มสีิทธิไดร้ับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให ้

โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  
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2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมภีูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวเรือ 

3. การยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นค าร้องได้ที ่ กอง
สวัสดิการสังคม โดยน าหลักฐานมาเพือ่ประกอบการยื่น ดังนี้  

3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวา่ป่วยเป็นโรค 

เอดส์จริง  

3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 

3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 

4. กรณีที่ ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะหด์้วยตนเอง 
ได้จะมอบอ านาจให้ผู้ดแูลมาด าเนินการแทนได ้ 

5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผูสู้งอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผูสู้งอายุ และคนพิการ 
สามารถด าเนินการได้ทัง้หมด  

6. กรณีผู้ป่วยเอดสไ์ด้รับเงนิสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดสแ์ล้ว ต่อมาได้ยา้ยภมูิล าเนา (ยา้ย
ชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นผู้ป่วยเอดส์ต้อง
ด าเนินการยื่นค ารอ้งขอรับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยา้ยภมูิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรบัเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม)่ ซึ่งถ้าผู้ปว่ยเอดส์ไม่ด าเนินการยืน่ค ารอ้ง 
ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์อีกครั้ง ณ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะไดร้ับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ถงึเดือนที่
ย้ายภมูิล าเนาเท่านั้น  

7. กรณีผู้ป่วยเอดสท์ี่ไดร้ับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์เสยีชีวิตลง ผู้ดูแลหรอืญาติ ของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตตอ้งแจ้งให้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเรือทราบ ภายใน ๓ วัน หรือทันททีี่ทราบ  
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรยื่นค ำร้องเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ต่อ)  
 

 

 
ใบรับรองแพทยจ์ะต้องระบุว่ำป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs 

เท่ำนั้น หำกระบุว่ำป่วยเปน็ HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะ
ไม่เข้ำหลักเกณฑก์ำรรับเงินสงเครำะห ์
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ปฏิทินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และเบี้ยควำมพิกำร โดยกรมบัญชีกลำง 
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กำ

รสิ้นสดุกำรรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 

1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามประกาศ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรือ่ง ก าหนดวิธีการ และ เงื่อนไขการ
คุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557) *** ถ้าตกเกณฑ์ จปฐ. 
สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ศพตามประเพณีได*้**  

2. ย้ายภมูิล าเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

3. แจ้งสละสิทธิ การขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  

4. ขาดคุณสมบัติตามระเบยีบฯ 

 

หน้ำที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  

2. กรณีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ย้ายภูมิล าเนาจากองค์การบริหารส่วน  
ต าบลหัวเรือไปอยู่ภมูิล าเนาอื่นตอ้งแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

ทราบทันที และเพือ่รักษาสิทธิการรับเงินอย่างต่อเนื่องต้องไปลงทะเบียน             
ณ อปท.แห่งใหม่ที่ตนยา้ยไปนับแต่วันที่ยา้ยไป  

3. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ แสดงการมีชีวิตอยู่ และ 
ยืนยันบัญชีธนาคารตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ภายในเดือนกันยายน 
ของทุกปี  
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4. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรอืญาติของผู้สูงอายุ หรอืคนพิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ของผู้รับ 
เงินแจง้การตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้รับทราบ (พร้อมส าเนา 
ใบมรณะบัตร) ภายใน 3 วัน หรือทันที  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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แบบฟอร์มกำรขึ้นทะเบียนกำรขอรับเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์  

แบบค ำขอรับกำรสงเครำะห์  
 

ล าดับท่ี............./..............    วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. ..............เรียน  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวเรือ ด้วย..........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน................................................. 

เกิดวันที.่............เดือน..........................พ.ศ................ อาย.ุ................. ปี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี....................................... 

ถนน…...............................    ตรอก/ซอย....................................................   หมู่ที.่..........................  ต าบล..................................  อ 

าเภอ................................................. จังหวัด.......................................................รหสัไปรษณีย์ .................................................. ขอ 

แจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์  เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์    โดยขอให้รายละเอยีดเพิ่มเติม   ดังนี้ 

1. ที่พักอาศัย 

( )  เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ช ารุดทรุดโทรม ( ) ช ารุดทรดุโทรมบางส่วน ( )  มั่นคงถาวร 

 ( )เป็นของ......................................................เกี่ยวข้องเป็น...................................................................................... 

2 .ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง..................................................สามารถเดินทางได ้

( )สะดวก   ( )  ล าบาก  เนื่องจาก ..........................................................................................................................................อยู่

ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็นระยะทาง.........................................................สามารถเดินทางได ้

( )สะดวก   ( )  ล าบาก  เนื่องจาก.............................................................................................................................................

อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง.................................สามารถเดินทางได ้

( )สะดวก   ( )  ล าบาก  เนื่องจาก............................................................................................................................................. 

3. การพักอาศัย 

( )อยู่เพียงล าพัง  เนื่องจาก......................................................................................มาประมาณ.............................( )  พักอาศัย

กับ ..................... รวม ............................คน เป็นผูส้ามารถประกอบอาชีพได้จ านวน......................คน มีรายได้รวม

.......................บาท/เดือน   ผู้ที่ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก.................................................... 

4. รายได้ –รายจ่าย 

มีรายได้รวม........................................บาท/เดือน  แหล่งที่มาของรายได้....................................................................

 น าไปใช้จ่ายเป็นค่า.....................................................................................................................................................บุคคลที่

สามารถติดต่อได้......................................................................................สถานท่ีตดิต่อเลขท่ี.............................................ถนน

..............................................ตรอก/ซอย.............................................หมู่ที.่.........................ต าบล........................................อ าเภอ

.................................................จังหวัด...............................................................รหสัไปรษณยี์............................................... 

โทรศัพท.์........................................โทรสาร.............................................................เกี่ยวข้องเป็น........................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าที่ให้ขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ      
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          ...............................................................ผู้ให้ถ้อยค า 

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

 

หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์  
 

   เขียนที.่......................................................... 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

  ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจา้............................................................................................................เป็นผูม้ีสิทธิ ไดร้ับการสงเคราะห์

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ..................................................................ล าดับที่................................นั้น 

  ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์  ดังนี ้

        ( ) เป็นเงินสด 

        ( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................สาขา.................................     เลขท่ีบัญชี

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

 

 

กำรลงทะเบียนคร้ังนี้ เพ่ือขอรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจะได้รับเงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมำณถัดไป (เดือนตุลำคม) ในอัตรำเดือนละ 500 
บำท กรณีผู้ป่วย เอดส์ย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนยืน่ค ำขอรับเงินสงเครำะห์
เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใหม่ภำยในเดือนที่ย้ำยไป เพ่ือ
รักษำสิทธิให้ต่อเนื่องในกำรรับเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่จะต้องด ำเนินกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับกำร
ยืนยัน จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งเดิมเพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน  
 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า43 

 

 

 



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ  

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า44 

 

 



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ  

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า45 

 

 



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ  

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า46 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า47 

 

หนังสือมอบอ ำนำจ  
 เขียนที.่......................................................... 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหวัเรือ 

 ข้าพเจ้า......................................................................ขอมอบอ านาจให้...........................................เลขประจ าตวัประชาชน

......................................... อยู่บ้านเลขท่ี.........ถนน................. ตรอก/ซอย..........หมู่ที.่......... ต าบล………………………..อ าเภอ 

…………..……………จังหวัด ……………….…………รหัสไปรษณีย์………………โทรศัพท.์....................... โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น 

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

เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งดังตอ่ไปนี้  และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้เป็นผู้กระท าเองทุกประการ 

  ( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

  ( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์

โดยให้จ่ายให้แก่....................................................................................... 

      ( ) เป็นเงินสด 

      ( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................  เลขท่ีบัญชี

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

  ( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพต่อไป 

   

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

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

ลงช่ือ............................................................ผู้รบัมอบอ านาจ     

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

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

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

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

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

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า48 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า49 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า50 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า51 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า52 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า53 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า54 

 

 



 

 

กองสวสัดิการสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัเรือ หน้า55 

 

 
 

 

*** หมำยเหตุ หำกมีข้อสงสัยนอกเหนือจำกคู่มือฯ ติดต่อสอบถำมได้ที่...........

กองสวัสดกิำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ  โทร. 045-950330***  
 

 

 

 

 

 

 

 


