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คู่มือประชาชน 

 

 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเบ้ียความพิการ 
 การย่ืนค าร้องเพื่อขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
งานสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

โทรสาร. 0 – 3290 - 0615   โทร. 0 – 3290 - 0616 
 
 
 
 
 
 
 

        สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ           สัญลักษณค์นพิการ        สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 

คู่มือประชาชน 
 

                         

http://www.aownoi.go.th/


ค าน า 
 

  งานสังคมสงเคราะห์  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความ
พิการ   และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคล
ดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

  ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่าวน้อยจึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  การยื่นค าร้องเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อไป 
 

 
 
 
                                                                            งานสังคมสงเคราะห์  
        องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

 
 

รบัข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย.ุ..และผ ูป่้วยเอดส ์ 

สว่นคนพิการข้ึนทะเบียนไดต้ลอดทัง้ปีจา้ ... 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

          

คริ..คริ..คริ ฉนัไม่พลาด
สิทธิอยูแ่ลว้ยายเม้ียนเอย้ยย 

เฮย้ๆ...เรามอีะไรจะบอก  

อบต.เขาเปิดรบัขึ้นทะเบยีนเบี้ยยงัชพีแลว้เวย้ เฮย้!!! 



 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

   (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.อ่าวน้อย (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป 
     (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ ์และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
    จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  
    บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
    ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  
    รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ 
    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  
    ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ 
    การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ผู้พิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.อ่าวน้อย (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” 

 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อม ส าเนา  
      (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  
 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.อ่าวน้อย  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

หรอื งานสงัคมสงเคราะห ์ อบต.อ่าวนอ้ย*** 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)  
 
หมายเหตุ  : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย   
คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

หรอื งานสงัคมสงเคราะห ์ อบต.อ่าวนอ้ย*** 
 



ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     ผ ูส้งูอาย ุท่ีมีสิทธิรับเงนิเบ้ียยังชีพอยู่แลว้ในพื้นท่ีอ่ืน 

ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพื้นท่ี ต.อ่าวนอ้ย 

ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพื่อขอรับเงนิเบ้ียยังชีพตอ่ท่ี อบต.

อ่าวนอ้ย แตส่ิทธิในการรับเงนิยงั จะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิ้น

ปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงนิเบ้ียยงัชีพผูส้งูอายอุยู่ อบต. ก ุก๊ไก ่ 

ภายหลงัไดแ้จง้ยา้ยท่ีอยู่มาอยู่พื้นท่ีต าบลอ่าวนอ้ย ในวนัท่ี 

20 กรกฎาคม  2560 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม่          
ท่ี อบต.อ่าวนอ้ย  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  

แต ่ นาง ก. จะยงัคงรับเงนิเบ้ียยงัชีพท่ี อบต. ก ุก๊ไก ่อยู่

จนถึงเดือน กนัยายน 2561 และมีสิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชีพ

ผูส้งูอาย ุ ท่ี อบต.อ่าวนอ้ย  ในเดือน ตลุาคม 2561     

เป็นตน้ไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผ ูพิ้การ ท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่แลว้    

ในพื้นท่ีอ่ืน ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพื้นท่ี 

ต.อ่าวนอ้ย ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพื่อขอรับเงนิเบ้ียยังชีพ

ตอ่ท่ี อบต.อ่าวนอ้ย ภายในเดือนท่ียา้ยเขา้ แตส่ิทธิในการ

รับเงินในเดือนนั้นยังคงอยู่ท่ีเดิม และอบต.อ่าวนอ้ยจะ

จ่ายเงินใหใ้นเดือนถัดไปหลังจากได้จัดท าประกาศบัญชี

รายชื่อผูม้ีสิทธิฯ และไดปิ้ดประกาศไวเ้ป็นเวลา 15 วัน  

เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงนิเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่ อบต. ก ุก๊ไก ่ 

ภายหลังได ้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่ ในพื้นท่ีต าบลอ่าวน ้อย       

ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม  2560 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียน

ใหมท่ี่ อบต.อ่าวนอ้ย  ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560    

แต ่ นาง ก. ยังคงไดร้ับเงนิเบ้ียยังชีพคนพิการของเดือน

สิงหาคม 2561 ท่ี อบต. ก ุก๊ไก ่และมีสิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชีพ

คนพิการ ท่ี อบต.อ่าวนอ้ย  ในเดอืน กนัยายน 2561  

เป็นตน้ไป 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

ใหผู้ท่ี้มาย่ืนค าขอรับเบ้ียยงัชีพผูส้งูอาย ุ มาตรวจสอบ 

รายชื่อตามประกาศท่ีบอรด์ประชาสมัพันธ์  ณ  ท่ีท า

การองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ภายในวันท่ี 

15 ธนัวาคม ของทกุปี (นบัจากวนัสิ้นสดุก าหนดการ

ย่ืนขอขึน้ทะเบียน วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

     

    เบ้ียยงัชีพคนพิการ 

ใหผู้ท่ี้มาย่ืนค าขอรับเบ้ียยงัชีพคนพิการ มาตรวจสอบ 

รายชื่อตามประกาศท่ีบอรด์ประชาสมัพันธ์  ณ  ท่ีท า

การองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย ภายในวันท่ี 

15 ของเดือนถัดไปนบัจากวนัท่ีไดม้าลงทะเบียนขอรับ

เบ้ียยงัชีพคนพิการ  

 

 
 

 

 

 



การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 

 
 
 
 

 

ก ำหนดวันจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ ภำยในวันที่  1-10  ของเดือน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

อบต.จะด าเนินการเบิก – จ่ายเงนิเบ้ียยังชีพฯ ใหก้ับ

ผูส้งูอายท่ีุมาขึน้ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือน

ตลุาคมปีถัดไป โดยโอนเขา้บญัชีธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร ภายในวนัท่ี 10 ของทกุเดือน  
 

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 

อบต.จะด าเนินการเบิก – จ่ายเงนิเบ้ียยังชีพฯ ใหก้ับ     

ผูพ้ิการท่ีมาขึน้ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือน

ถัดไปหลงัจัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิฯ โดยจะ

โอนเข ้าบัญชีธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ภายในวนัท่ี 10  ของทกุเดือน 
 



ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

                                 
 
 
   
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเงินโดยโอนเข้าบัญชีในนามผู้สูงอายุ ,  
คนพิการ หรือผู้รับมอบอ านาจ  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ทุกสาขาทั่วประเทศ 



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2560) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน 
อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็น
ขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  
 

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
ส าหรับผู้สูงอายุ 
(แบบข้ันบันได) 

 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที่  2 70 – 79 ปี 700 

ขั้นที่  3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 
 
 
 
 
 



 
 

วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

 
 

 
 
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2491 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก.  
   จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2560 (งบประมาณปี 2561)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2491 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข.  
   จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 
 

 

 
 

 
 
 
 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียยงัชพีเทา่ไร นอ้ ? 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2560  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2559-30 กนัยายน 2560 

ปีงบประมาณ 2561  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560-30 กนัยายน 2561 

 

 



 
 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

1. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2,000 บาท  ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่  22 กันยายน 2557) 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.อ่าวน้อย  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 
หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา  
   ที่ก าหนด  
3. กรณีย้ายภูมิล าเนา จาก อบต.อ่าวน้อย  ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืนต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ อบต.อ่าวน้อย  
   ได้รับทราบภายในเดือนที่ย้าย  
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต. อ่าวน้อย ระหว่างวันที่  1 - 5    
    ตุลาคม ของทุกปี  

     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย  
              ให ้อบต. อ่าวน้อย  ได้รับทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 

2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
   (ศาลากลางจังหวัด )  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
    2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน 2 รูป (กรณีคนพิการมิได้ไปด าเนินการด้วยตนเอง) 
    2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
    2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
    2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ    
         จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตาม  
   ข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
4. หลังจากได้บัตรประจ าตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.74) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
   ตามสิทธิ์หลักที่ใช้บัตรทองอยู่  



         การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
  กำรด ำเนินกำรต่ออำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำร สำมำรถต่อได้ที่ ส ำนักพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ

มนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศำลำกลำงจังหวัด หลังใหม่ ชั้น1) โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจ ำตัวคนพิกำรเล่มเดิม 
 2. รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว   จ ำนวน 1 รูป 
 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 4. หลักฐำนผู้ดูแลคนพิกำรมีผู้ดูแล ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ    
              1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิกำร และผู้ดูแลคนพิกำรมำติดต่อขอต่ออำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำรให้น ำ 
              หลักฐำนตำมข้อ 3-4 มำด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 กำรด ำเนินกำรเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิกำร สำมำรถติดต่อได้ที่ ส ำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ศำลำกลำงจังหวัด หลังใหม่ ชั้น1) โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจ ำตัวคนพิกำรเล่มเดิม 
 2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
              อย่ำงละ 1 ฉบับ 

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
    อย่ำงละ 1 ฉบับ 

 5. หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร 
 6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรอง จ ำนวน 1 ฉบับ  
    (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย    
    สถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 

3. กำรยื่นค ำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำมำรถยื่นค ำร้องได้ที่ งำนสังคมสงเครำะห์ โดยน ำหลักฐำนมำเพ่ือ  
   ประกอบกำรยื่นดังนี้ 
 3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง (พร้อมส ำเนำ) 
 3.3 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (พร้อมส ำเนำ) 

4. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำ  
   ด ำเนินกำรแทนได ้

 

 



ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ต่อ) 
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีที่ย้าย เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากจาก อบต.อ่าวน้อย  จนถึงสิ้นปีงบประมาณถัดไป  เช่น ย้ายออกวันที่ 20 กันยายน 
2559 ไปข้ึนทะเบียน ณ อบต.กุ๊กไก่ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  ดังนั้น อบต.กุ๊กไก่จะเริ่มจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพฯ ในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งในระหว่างนั้น อบต.อ่าวน้อยยังเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ท่านจนถึงเดือนกันยายน 
2560  

7. กรณผีู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติต้องแจ้งให้ งานสังคมสงเคราะห์ อบต.อ่าวน้อย ทราบภายใน 7 วัน  

 
 

 
 

 
 
 
 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



 
ภาคผนวก 

 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอาย ุ เดมิ  15 นาที/ราย  เวลาปฏบิัติงานท่ีปรับลด  5 นาที/ราย 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี  

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

2 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูล 

8 นาท/ีราย 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผู้พกิาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมำยเ 
 
 
 
 
 

             ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม  15 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  5 นาที/ราย 
 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

2 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

8  นาท/ีราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูพ้ิการ 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

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

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อความ 

(งานสังคมสงเคราะห์) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

(งานสังคมสงเคราะห์) 
 

ตรวจฎกีา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

1 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกนิ 2 วันท าการ 

1 วนั 



ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขที่...................................../2561 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
 
 

 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที ่    อบต.อ่าวน้อย         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สญัชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง         อ่าวน้อย            อ าเภอ/เขต         อุบลรัตน์         จังหวัด         .....  ประจวบคีรีขันธ์                 . 
รหัสไปรษณีย์      40250         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยา้ยมาจาก 
(ระบุที่อยู่เดมิ.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดอืนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)...........................................................................  (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุทีข่อ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  ......................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน
ผู้รับมอบอ านาจ 
---- ที่อยู่........................................................................ ................. 
....................................................................... 
 
..โทรศัพท์................................................................................................. 
 



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นำย / นำง / นำงสำว 
..................................................................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
----   
  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขำดคณุสมบัต ิเนื่องจำก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 
        คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ควำมเห็นดังนี ้
  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

ค าสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 

 

 (ตัดตำมรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอำยทุี่ยื่นค ำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

 

ผู้สูงอำยุ  ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตั้งแต่เดือน ตุลำคม 2560  ถึงเดือนกันยำยน 2561   ในอตัรำแบบข้ันบันได  ภำยในวันท่ี 10  ของทุกเดือน  
กรณีผู้สูงอำยุย้ำยภูมิล ำเนำทีไ่ปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2560  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561) จะต้องไปลงทะเบียนยื่น
ค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ  ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งใหม่ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรักษำ
สิทธิให้ต่อเนื่อง ทัก                                               
       (ลงชื่อ)................................................................. 
                (.............................................................) 
                เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 



ทะเบียนเลขที่........................./............ 
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ข้อมูลคนพิการ       เขียนที่........................................................... 
วันท่ี........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

ค ำน ำหน้ำนำม   เด็กชำย   เด็กหญิง   นำย   นำง   นำงสำว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 
ช่ือ......................................................นำมสกุล.......................................เกิดวันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ.......................
อำยุ................ปี สญัชำติ..................... มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบ้ำนเลขท่ี............หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............ถนน.............
ต ำบล  อ่ำวน้อย  อ ำเภอ เมือง จังหวัด   ประจวบคีรีขันธ์   รหสัไปรษณีย์  77000  โทรศัพท ์ 0-3290-0616  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้พิกำรที่ยื่นค ำขอ ----  

ประเภทความพิการ         ควำมพิกำรทำงกำรเห็น          ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ                             
   ควำมพิกำรทำงกำรไดย้ินหรือสือ่ควำมหมำย        ควำมพิกำรทำงกำรเรยีนรู้      ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย      
   ควำมพิกำรทำงออทิสติก        ควำมพิกำรทำงจติใจหรือพฤติกรรม       พิกำรซ้ ำซ้อน      ไมร่ะบุควำมพิกำร 
สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้ำย      หย่ำร้ำง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับกำรสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพ    เคยได้รบั(ย้ำยภูมลิ ำเนำ)เข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับกำร
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ      ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 
 ไม่สำมำรถใช้ชีวิตประจ ำวันด้วยตนเอง     มีรำยได้ไมเ่พียงพอแก่กำรยังชีพ   ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได ้
 มีอำชีพ (ระบุ)...................................................... รำยได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บำท 
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕9 โดยวธิีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)  

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มสิิทธิ 
  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มสีิทธิ  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ ำนำจจำกผูม้ีสิทธิ 

   ธนำคำร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 
พร้อมแนบเอกสารดังน้ี 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือส ำเนำบัตรอื่นท่ีออกโดยหนว่ยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย     ส ำเนำทะเบียนบำ้น  
  ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินผำ่นธนำคำร) 
  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (ในกรณียื่นค ำขอฯแทน) 

 ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผูร้ับบ ำนำญหรือสวสัดิกำรเป็นรำยเดือน
จำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวขำ้งต้นเป็นควำม
จริงทุกประกำร 
             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................ 
                    (........................................................)                      (.......................................................) 
                    ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ                            เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบยีน 
หมำยเหตุ  ให้ขีดฆ่ำข้อควำมทีไ่มต่้องกำรออก   และท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ตอ้งกำร 

 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน : ผู้ยื่นค ำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เกี่ยวข้องกับคนพิกำรที่ขอข้ึน
ทะเบียน โดยเป็น  บิดำ - มำรดำ   บุตร   สำม-ี ภรรยำ   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิกำร   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบยีนช่ือ – สกุล (ผู้รับมอบ
อ ำนำจ).....................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชนผูร้ับมอบอ ำนำจ 
---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์....................................................................... 
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของนำย/นำง/นำงสำว/…………….. 
....................................................................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
---- แล้ว 
  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขำดคณุสมบัต ิ
เนื่องจำก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

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

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 
          คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้วมี
ควำมเห็นดังนี ้
  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมกำร (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมกำร (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมกำร (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

ค ำสั่ง 
  รับลงทะเบียน     ไม่รบัลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 
วัน/เดือน/ปี............................................ 

 

 
 
 
ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.   2561 โดยจะได้รับเงินเบี้ยควำม
พิกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม  2560 ถึง เดือนกันยำยน  2561 ในอัตรำเดือนละ 8๐๐ บำท กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่
อื่น(ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 2560 ถึง ๓๐ พฤศจิกายน 2561) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ    
ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  2561 เพื่อรักษำสิทธิให้ต่อเนื่องในกำรรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

       
................................................... 
     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

 

ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 

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

 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยู่บ้ำนเลขท่ี.............. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต ำบล...................................... 
เขต/อ ำเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์........................................... 
 

 ขอมอบอ ำนำจให้............................................................................เกีย่วพันเป็น.......................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ต ำบล......................................เขต/อ ำเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท์......................................................... 
 

 เป็นผู้มีอ ำนำจ               แทนข้ำพเจ้ำ โดยข้ำพเจ้ำมอบอ ำนำจให้  
       หรือจนเสร็จกำร 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับผดิชอบในกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปตำมหนังสอืมอบอ ำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
 เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือ/ลำยพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำนแล้ว 
 

    ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบอ ำนำจ 
                                                (................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
  (................................................................) 

 

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

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



  
สารพันค าถาม 

 
ถาม   ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 
 
 
 
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่
แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษจ าคุก ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน 
 
 
ถาม บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?  

 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้ 

 
 
 
 
ถาม ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะสามารถข้ึน ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
 
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 
 
ถาม พระภิกษุสงฆส์ามารถข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
 
 
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ท่ีได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น ...  
 
 



 
ถาม  ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้ 
 
ถาม  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา สามารถข้ึนทะเบียน
  ผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนไม่ได้   เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้น
  ทะเบียนได้ 
 
ถาม  ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย สามารถขึ้น
  ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได้ 
 
ถาม  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อบัญชี /หมายเลขบัญชีรับเงินได้หรือไม่ 
ตอบ  ได้ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.อ่าวน้อย  

 
 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม งานสังคมสงเคราะห์  อบต.อ่าวน้อย  โทร.  0-3290-0615  www.aownoi.go.th 
  


