
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 

 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการ 

 การย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง 
โทร. 056 - 284054 

โทรสาร. 056 - 284240 
 
 
 
 
 
 

     สัญลักษณผูสูงอายุ               สัญลักษณคนพิการ       สัญลักษณวันเอดสโลก 

 

คูมือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 

 
                         



คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ 

ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

หลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ดังนั้น เพื่อใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดมีความเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาว     

องคการบริหารสวนตําบลสายลําโพง จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผูปวยเอดส ขึ้น 

 องคการบริหารสวนตําบล สายลําโพง หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งท่ีทําให

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจท่ีถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ และเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนเกณฑการลดดุลพินิจของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดใน

การบริการประชาชนตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนวันรับขึ้นทะเบียน 

ผูสูงอายุ...และคนพิการ จา 

อยาลืม !!!!  นะจะ 

ไมมีชื่อ ไมมีสิทธิ   

จา !!! 
 



คุณสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผูสูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

    

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.สายลําโพง (ตามทะเบียนบาน) 

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 

ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด 

 จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร 

 ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด  

 บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

 ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร 

 ปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน  

 รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐ 

 หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา  

 ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ 

 การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
หมายเหตุ : กรณีไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว  

และไดยายเขามาในพ้ืนท่ีตําบลสายลําโพง 

จะตองมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.สายลําโพง อีกครั้งหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 



ผูพิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.สายลําโพง (ตามทะเบียนบาน) 

(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4) ไมเปน บุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห

ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลว 

และไดยายเขามาในพ้ืนท่ีตําบลสายลําโพง 

จะตองมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.สายลําโพง อีกครั้งหน่ึง 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......คะ 
 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” 

  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของ 

      รัฐที่มีรูปถาย พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 

      ชื่อ และเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

      ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร 
หมายเหตุ  : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ

มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับมอบ

อํานาจติดตอที่ อบต.สายลําโพง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 
 
 
 
 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ  

และยื่นเอกสารประกอบ ไดที ่

 อบต.สายลําโพง 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ” 

  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  

      คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 

      ชื่อ และเลขที่บัญช)ี สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 

      ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร 
 

หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ

อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา

หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย    คน

พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย 

 

 
 
 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ  

และยื่นเอกสารประกอบ ไดที ่

 อบต.สายลําโพง 
 



คําชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูสูงอาย/ุคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวใน 
พื้นที่อื่น ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพื้นที่
ตําบลสายลําโพง ใหมาแจงข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพตอที่ อบต.สายลําโพง แตสิทธิในการรับเงินยัง จะ
คงอยูที่เดิมจนส้ินปงบประมาณ เชน 
 

        นาง ก. รับเงินเบ้ียยังชีพอยู  อบต. ไกจา  ภายหลัง
ไดแจงยายที่อยูมาอยูพื้นที่ตําบล สายลําโพง ในวันที่ 20 
กรกฎาคม  2558 นาง ก. ตองมาขึ้นทะเบียนใหมที่  อบต.
สายลําโพง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แต นาง 
ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่  อบต. ไกจา  อยูจนถึงเดือน 

กันยายน 2559 และมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ที่ 

อบต.สายลําโพง ในเดือน ตุลาคม 2559 เปนตนไป 
 



ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงิน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันท่ี  1-10  ของเดือน 

 (ตามความเหมาะสม) 

   ใหผูที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ  มาตรวจสอบ รายช่ือ
ตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ  ณ  ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลสายลําโพง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 
ของทุกป (นับจากวันส้ินสุดกําหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน 
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 
 
 
 
 

อบต.จะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบีย นไวแลว  โดยจะเริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม ปถัดไป โดยจะจาย เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชี
ธนาคารตามที่ผูสูงอายุ และคนพิการ ไดแจงความ  
ประสงคไว 
 



ชองทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูประสงครับเงินผาน

ธนาคาร 

ผูประสงครับเงินสด 

โอนเขาบัญชีธนาคารใน นาม
ผูสูงอายุ ,คนพิการ หรือ

ผูรับมอบอํานาจ 

รับเงินสดในนามผูสูงอายุ
,คนพิการ หรือผูรับมอบ

อํานาจ 

 ตามจุดที่ไดแจงไว เชน อบต.

สายลําโพง/กํานัน ผูใหญบาน

ทุกหมูบาน หรือ ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสม โดยจะมีการแจงใหทราบ

ลวงหนา 
 

 



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 

สําหรับผูสูงอายุ 

 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนท่ีผูสูงอายุจะไดรับใน  ปจจุบัน (ป 2558) 

การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  

แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ  ผูสูงอายุออกเปนชวง  

ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ต้ังแตอายุ 60 ป  
 

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 

มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป 

 

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 

สําหรับผูสูงอายุ 

(แบบขั้นบันได) 

ขั้น ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 

ขั้นท่ี  1 60 – 69 ป 600 

ขั้นท่ี  2 70 – 79 ป 700 

ขั้นท่ี  3 80 – 89 ป 800 

ขั้นท่ี  4 90 ป ขึ้นไป 1,000 



วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ 

 

 
 
การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น 

เชน  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะ

อายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 

บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)  

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

อายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 

บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป 

 
 

 
 

 
 

แลวปนี้  ฉันจะไดเงิน

เบี้ยเทาไร นอ ? 

     การนับรอบปงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เชน 

ปงบประมาณ 2558  จะเร่ิมต้ังแต 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 

ปงบประมาณ 2559  จะเร่ิมต้ังแต 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 
 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะหจัดการศพรายละ 2,000 บาท  ตามประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  

22 กันยายน 2557) 

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.สายลําโพง 

3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  

4. ขาดคุณสมบัติ  

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุและคนพิการ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  

2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด 

ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด  

3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก อบต.สายลําโพง ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน 

ตองแจงขอมูลเพ่ือให อบต.สายลําโพง ไดรับทราบ  

4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยูตอ  

อบต.สายลําโพง ระหวางวันที่  1 - 5 ตุลาคม ของทุกป  

     5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับ

เงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย  ให อบต.สายลําโพง ไดรับทราบ (พรอมสําเนา

มรณะบัตร) ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร

รับรองความพิการ 

2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดท่ี สํานัก งานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นครสวรรค  (ศาลากลางจังหวัด )  

โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี 

    2.1 เอกสารรับรองความพกิารท่ีรับรองโดยแพทยเฉพาะทาง     

(ตัวจริง) 

    2.2 รูปถาย ขนาด 1 น้ิว         จํานวน 2 รูป 

    2.3 สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน 1 ฉบับ 

    2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ  

    2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทํา

บัตรประจําตัวคนพกิาร ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย 

 

 

 

 



การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 

 

 การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดท่ี 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นครสวรรค (ศาลา

กลางจังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้  

 1 . สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 

 2 . รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน 1 รูป  

 3 . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ

 จํานวน 1 ฉบับ  

 4 . หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 

 5 . กรณีบุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอตอ

อายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย 

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ 

 การดําเนินการเปล่ียนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดท่ี สํานัก งาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นครสวรรค  (ศาลากลาง

จังหวัด) โดยใชเอกสารดังตอไปนี้  

 1 . สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 

 2 . สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ

 จํานวน 1 ฉบับ  

 3 . หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 



การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ(ตอ) 

4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 

 5 . หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ 

 6 . สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง  

จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต. หรือ ขาราชการ ระดับ 3 ขึ้น

ไป) 

 

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

1.  ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี

ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรค

เอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล  สาย

ลําโพง 

3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่ อบต.

สายลําโพง โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังนี้ 

 3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวา

ปวยเปนโรคเอดสจริง 

 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)  

 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)  

4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห ดวย

ตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 



ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (ตอ) 

5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนท้ังผูสูงอายุ

และคนพิการ สามารถดําเนินการไดท้ังหมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย

ภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียายภูมิลําเนาเขาไปอยู

ใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท่ียายเขาไปอยูใหม) ซ่ึงถาผูปวยเอดสไมดําเนินการย่ืนคํารอง

ขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส ถึงเดือนท่ียายภูมิลําเนา เทาน้ัน 

7. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ

ญาติของผูปวยเอดสท่ีเสียชีวิตตอง  แจงให สวนสวัสดิการสังคมทราบ

ภายใน 7 วัน  

 
 

 
 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs 
เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง จะ
ไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 
 



 
 

ภาคผนวก 

 
 
 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 

เอกสารสําหรับการ 
รับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 
3.  ใบมอบอํานาจ(ถาม)ี 
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา

ประกาศรายชื่อ 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 
2 นาที/ราย 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับข้ึนทะเบียนผูพิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 
ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 

ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 
2  นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เอกสารสําหรับการ 
รับข้ึนทะเบียนผูพิการ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ 
2.  สําเนาทะเบียนบาน 
3.  ใบมอบอํานาจ(ถาม)ี 
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา

ประกาศรายชื่อ 

 

รับบัตรคิว 
ท่ีเจาหนาท่ี 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
( 1 วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสงูอาย ุ/ ผูรับแทน      
    (กรณีมอบอํานาจ) 

2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินไดไมเกิน 10 ของทุกเดือน 
ธ.ธกส 

ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/์ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

 
 

   

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดไดไมเกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบ้ียความพิการ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
 ( 1 วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสงูอาย ุ/ ผูรับ

แทน   (กรณีมอบอํานาจ) 

2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอํานาจ 

 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินไดไมเกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน 
ธ.ธกส. 

 

ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ/์ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดไดไมเกินวันท่ี 10   ของทุกเดือน 

ข้ันตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 



สารพันคําถาม 

 
ถาม 

ผูสูงอายุท่ีอยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ? 

 
 

ตอบ 

 
ขึ้นทะเบียนไมได  เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครัฐอยู

แลว หรือ กรณีไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลว ภายหลังตองโทษ คดี

สิ้นสุด ไดรับโทษจําคุก ถือ วาเปนผูขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับ

เงินเบี้ยยังชีพ เชนกัน 

ถาม 
 บุคคลท่ีเปนโรคเรือ้นและไดรบัเงินจากกรมควบคุมโรค  

 สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?  
 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได 

 

 



 

 

 

ถาม 

ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว 

จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได

หรือไม 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 

 

ถาม 
พระภิกษุสงฆสามารถข้ึนทะเบยีนผูสูงอายุ                     

ไดหรือไม 

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆท่ีไดรับ

เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปน

ตน ...จา   

 

 



ถาม 
  ขาราชการท่ีรับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ

ไดหรือไม 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม 
  ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก 

อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ

ไดหรือไม 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไมไดคะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อ

พนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม 
  ถาผูสูงอายุอาศัยอยูท่ีตางประเทศ แตยังมีช่ืออยูใน

ทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได 

 



ถาม 
  ผูสูงอายุท่ีรับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลง

วิธีการรับเงินไดหรือไม 

ตอบ 
  ไดคะ   โดยมาย่ืนความประสงคไดท่ี อบต.สายลําโพง  

 

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

 

มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ ติดตอสอบถามไดท่ี อบต.สายลําโพง  
โทร. 056-284054 โทรสาร. 056-284240  


