
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ 
 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียความพิการ 
 การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
 
 
 
 
 
 

        สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ           สัญลักษณ์คนพิการ        สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 
 

                         



ค ำน ำ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ  งานพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเ งินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่นาเรือจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การบริการประชาชนต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย.ุ..และคนพิการ จา้ 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไมมี่ช่ือ  ไม่มีสิทธิ   

จา้ !!! 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึน้ทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ 

ผู้สูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

    

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
    (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ป ีบริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน  

        อายุ  59 ปี บริบูรณ ์และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
 จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรอืองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  
 บ านาญิิเษ  หรือเงินอื่นใดในลัก ณะเดียวกัน  
 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  
 รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  
 ยกเว้นผู้ิิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบยีบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะห์เิื่อ 
 การยังชีิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แลว้  
และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ต าบลแม่นาเรือ 

จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 
พฤศจิกายน 

เิื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีิต่อเนื่อง......ค่ะ 



ผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ       
     (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) มีบัตรประจ าตวัคนิิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม 
     คุณภาิชีวิตคนิิการ 

(4) ไม่เป็น บุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
     ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเขา้มาในพ้ืนที่ต าบลแม่นาเรอื 
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ อีกครั้งหนึ่งภายใน 
1-30 พฤศจิกายน 

เิื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีิต่อเนื่อง......ค่ะ 
 

 

 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเิื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีิผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ” 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของ 
      รัฐที่ม ีรูปถ่าย ิร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน ิร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ิร้อม ส าเนา (เฉิาะหน้าที่แสดง 
      ชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ีย 
      ยังชีิผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีิผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีิผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบ
อ านาจติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ ิร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ งานพฒันาชมุชน 

ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่นาเรอื*** 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเิื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีิคนิิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 
  บัตรประจ าตัวคนิิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

คุณภาิชีวิตคนิิการฉบับจริง    ิร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน ิร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ิร้อมส าเนา (เฉิาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีิคนิิการ 
ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีิผ่านธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนิิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อ านาจ เป็นลายลัก ณ์อัก รให้ผู้ดูแลคนิิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน า
หลักฐานของคนิิการและคนดูแลคนิิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 
คนิิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเิื่อขอรับเบ้ียยังชีิผู้สูงอายุได้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ งานพฒันาชมุชน 

ส านกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่นาเรอื*** 
 



ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูส้งูอาย/ุคนพิการที่มสีิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชพีอยูแ่ลว้ใน 

พื้นที่อ่ืน ภายหลังไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพื้นที่

ต าบลแม่นาเรือ ใหม้าแจง้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ีย   

ยังชีพต่อที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ     

แต่ สิ ท ธิ ใ น ก าร รั บ เ งิ น ยั ง  จ ะ ค ง อยู่ ที่ เ ดิ ม จนสิ้ น

ปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงนิเบ้ียยังชีพอยู่ อบต. แมใ่ส  ภายหลัง

ไดแ้จง้ยา้ยที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลแม่นาเรือ ในวันที่ 20 

กรกฎาคม  2560 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม่   ที่ 
อบต.แมน่าเรือ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แต ่

นาง ก. จะยังคงรับเงนิเบ้ียยังชีพที่ อบต. แมใ่ส  อยู่จนถึง

เดือน กนัยายน 2559 และมสีิทธิรับเงนิเบ้ียยังชีพผูส้งูอาย ุ

ที่ อบต.แมน่าเรือ ในเดือน ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   ใหผู้ท้ี่มายื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ

ตามประกาศที่บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ณ  ที่ท าการองคก์าร

บริหารสว่นต าบลแมน่าเรือภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของ

ทกุปี (นับจากวันสิ้นสดุก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน 

วนัที่ 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 

 

 

 

อบต.แม่นาเรือ จะด าเนินการเบิก - จ่ายเงินใหก้ับ

ผูส้งูอายแุละคนพิการที่มาขึน้ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิม

ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ปีถัดไป โดยจะจ่าย เป็นเงนิสด หรือ

โอนเขา้บัญชีธนาคาร ตามที่ผูส้งูอายแุละคนพิการไดแ้จง้

ความประสงคไ์ว ้
 



ก าหนดวนัจ่ายเงินเบี้ยยังชีิ ภายในวันที่  10  ของเดือน 
 (ตามความเหมาะสม) 

 
 
 

ช่องทางการรับเงนิเบี้ยยังชีพ 

 
                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผ่าน

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชีธนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ หรือ

ผูร้บัมอบอ านาจ 

รับเงนิสดในนามผูส้งูอาย,ุ 

คนพิการ หรือผูร้ับมอบ

อ านาจ 

 ตามจดุที่ไดแ้จง้ไว ้เชน่ อาคาร

อเนกประสงคห์มูบ่า้น/วดัในพื้นที่ 

ต าบลแมน่าเรือ หรือ ขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสม โดยจะมกีารแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 
 

 



การค านวณเงินเบี้ยยงัชีพแบบขั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีิต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2563) 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีิให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีิแบบขั้นบันได 
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ 
หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 
มิใช่ปีปฏิทนิ และไม่มีการเพิม่ของอายุระหว่างปี 

 
ตารางค านวณเงนิเบี้ยยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอาย ุ
(แบบขั้นบันได) 

 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงนิ (บาท) 

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

 
 
 



วิธีค านวณอายขุองผู้สูงอายุ 

 

 
 
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น 
เช่น  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2490 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบ้ียยังชีิเดือนละ 
700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2560 (งบประมาณปี 2561)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2491 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 นาง ข. 
จะอาย ุ69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีิเดือนละ 600 
บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 
 
 

 
 

 
 
 

แลว้ปีนี ้ ฉันจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2561  จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2560-30 กนัยายน 2561 

ปีงบประมาณ 2562  จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2561-30 กนัยายน 2562 

ปีงบประมาณ 2563  จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2562-30 กนัยายน 2563 

 

 



การสิน้สุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

1. ตาย (ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการษิรายละ 2,000 บาท  ตามประกาษกระทรวงการ

ิัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ย ์เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม 
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการษิตามประเิณี ิ.ษ. ๒๕๕๗  ลงวันท่ี  22 กันยายน 2557) 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.แม่นาเรือ  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรบัเงินเบ้ียยังชีิ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หน้าทีข่องผูร้ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพกิาร 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีิ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็น

เงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.แม่นาเรือ ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 

ต้องแจ้งข้อมูลเิื่อให้ อบต.แม่นาเรือ ได้รับทราบ  
4. ให้ผู้ที่รบัเบี้ยยังชีิผู้สูงอายแุละคนิิการ แสดงการมีชีวิตอยู่

ต่อ อบต.แม่นาเรือ ระหว่างวันที่  1 - 5 ตุลาคม ของทุกป ี 
     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนิิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีิแจ้งการตาย ให้ อบต.แม่นาเรือ ได้รับทราบ (ิร้อม
ส าเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

1. ไปิบแิทย์เฉิาะทางที่โรงิยาบาล เิื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความิิการ 
2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตวัคนิิการได้ที่ ส านักิัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ย์จังหวดัิะเยา  (ษาลากลางจังหวัด )  โดยใช้
เอกสารดังต่อไปนี ้
    2.1 เอกสารรับรองความิิการที่รับรองโดยแิทย์เฉิาะทาง     
(ตัวจริง) 
    2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว     จ านวน 2 รูป 
    2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 2 ฉบบั 
    2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ฉบบั 
    2.5 ถ้าคนิิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผูดู้แลคนิิการ จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนิิการ และผู้ดูแลคนิิการมาติดตอ่ขอท า
บัตรประจ าตวัคนิิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
 
 
 
 
 
 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนิิการ สามารถต่อไดท้ี่ 
ส านักิัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุ ย์จังหวัดิะเยา (ษาลา
กลางจังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจ าตวัคนิิการเล่มเดิม 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 1 รูป 
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ จ านวน 1 ฉบบั 
 4. หลักฐานผูดู้แลคนิิการมผีูดู้แล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนิิการ และผู้ดูแลคนิิการมาติดตอ่
ขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนิกิารให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดแูลคนพกิาร 
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนิิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านัก
ิัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ย์จังหวัดิะเยา   (ษาลากลาง
จังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจ าตวัคนิิการเล่มเดิม 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ จ านวน 1 ฉบบั 
 3. หลักฐานผู้ดแูลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
 
 



การเปลี่ยนผู้ดแูลคนพกิาร (ตอ่) 
4. หลักฐานผู้ดแูลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนิิการ 
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง  
จ านวน 1 ฉบบั (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 
ขึ้นไป) 
 
ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค ารอ้งเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์ ต้องมี
ใบรับรองแิทย์ซึ่งออกให้โดย  สถานิยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วย
เป็นโรคเอดส์จริง  
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาเรือ 
3. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ 
งานิัฒนาชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 
โดยน าหลักฐานมาเิื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
 3.1 ใบรับรองแิทย์ซึ่งออกให้โดยสถานิยาบาลของรัฐ ยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (ิร้อมส าเนา) 
 3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (ิร้อมส าเนา) 
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้ 



 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค ารอ้งเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(ต่อ) 

 
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนิิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุ
และคนิิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้าย
ภูมิล าเนา (ย้ายช่ือในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีิผู้ป่วย
เอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่
ใหม่ (เิื่อรับเงินเบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีิผู้ป่วย
เอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 
7. กรณีคนิิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีิผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือ
ญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง  แจ้งให้ งานิัฒนาชุมชนทราบ
ภายใน 7 วัน  
 
 

 
 
ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูิค ุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อ 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 

3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิม่เติม 

2 นาที/ราย 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 
ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

 

ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 

3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิม่เติม 

2  นาที/ราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผู้พิการ 

1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายชื่อ 

 

รับบัตรคิว 
ที่เจ้าหน้าที ่

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบ้ียผู้สูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 

( 1  วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับแทน      
    (กรณีมอบอ านาจ) 
2.  หนังสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกิน 10 ของทุกเดือน 

ธ.ธกส 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสทิธิ์/ใบมอบอ านาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

 

1 นาที/ ราย 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบ้ียความพิการ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 

 ( 1 วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 
1.  แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอายุ / ผู้รับ
แทน   (กรณีมอบอ านาจ) 
2.  หนังสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ธ.ธกส. 
 

ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสทิธิ์/ใบมอบอ านาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผู้รับเงิน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดได้ไม่เกินวันที่ 10   ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 
 



สารพันค าถาม 
 

ถาม 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไดห้รือไม่ ? 

 
 

ตอบ 
 

ขึ้นทะเบียนไม่ได ้ เิราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่
แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยงัชีิอยู่แล้ว ภายหลังต้องโท  คดี
สิ้นสดุ ได้รับโท จ าคุก ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคณุสมบตัิไม่มีสิทธิไดร้ับ
เงินเบี้ยยังชีิ เช่นกัน 

ถาม 
   บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและไดร้ับเงินจากกรมควบคุมโรค 

สามารถขึ้น ทะเบียนผูสู้งอายุได้หรือไม ่?  
 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได ้
 

 
 



ถาม 
ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนิิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว 

จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสู้งอายุและรับเงินเบี้ยยังชีิผู้สูงอายไุด้
หรือไม ่

 
 

ตอบ  
 

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 

ถาม 
ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 
ิระภิก ุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผูสู้งอายุ                     

ได้หรือไม ่

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได.้.......จ้า ยกเว้นิระภิก ุสงฆ์ที่ได้รับ

เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็น
ต้น ...จ้า   

ถาม 
  ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุ
ได้หรือไม ่

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 



ถาม 
  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก 
อบต., สมาชิกสภา , ก านัน , ผูใ้หญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม ่

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไม่ไดค้่ะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อ
ิ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 

ถาม 
  ถ้าผู้สูงอายุอาษัยอยู่ที่ต่างประเทษ แต่ยังมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในประเทษไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไดห้รือไม่ 

ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได ้

ถาม 
  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีิอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินได้หรือไม ่

ตอบ 
  ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.แม่นาเรือ 
 

******************* 
 มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานิัฒนาชุมชน 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ โทร.0 5442 3002 ต่อ 11 


