
                                             

 

 

 

 

                                 

                                                
 

 

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรบัเบีย้ความพิการ 

การยื่นค ารอ้งเพ่ือขอรบัเงินเบีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์

... คูม่อืการปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพี ... 

คูม่อืการปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพี 

กองสวสัดิการสังคม  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบา้นเชียง 
โทร. 042-219839 



 

ค านา 

     
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเชียง  กองสวสัดกิารสงัคม  มีภารกิจหลกัในการปฏิบตังิาน 

เบีย้ยงัชีพใหก้บัผูส้งูอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส ์ โดยถือปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วา่ดว้ยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งแกไ้ขเพิ่ม ( ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 

หลกัเกณฑก์ารจา่ยเบีย้ความพิการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแกไ้ขเพิ่ม 
( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

    ดงันัน้  เพ่ือใหป้ระชาชนท่ีมาขอรบับรกิารไดมี้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งมีแนวทางในการปฏิบตั ิ 
ท่ีชัดเจน  ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอ้งในการขอรบับริการในเรื่องดังกล่าว
องคก์าร 
บริหารส่วนต าบลบา้นเชียง  จึงไดจ้ัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเบีย้ยังชีพ  ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  และ
ผูป่้วย 

เอดส ์ ขึน้ 

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเชียง  หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คูมื่อฉบบันีจ้ะเป็นสว่นหนึ่งท่ีท าให ้

ผูสู้งอายุ  คนพิการ  และผูป่้วยเอดส ์มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งถึงสิทธิพึงไดร้บั  และเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิงาน  ตลอดจนเป็นเกณฑก์ารลดดลุพินิจของเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบตัิงาน  เพ่ือประโยชน์
สงูสดุในการบรกิารประชาชนตอ่ไป 



  เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งอาย ุและคนพิการ จา้... 

อยา่ลืม !!!! นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ ไม่มีสิทธิ จา้ !!! 



คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิึน้ทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีฯ 

 

* ผูส้งูอาย ุ* 

ตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง ตามรายการ

ดงันี ้ (1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีภมูิล  าเนาอยู่ในเขตต าบลบา้นเชียง ( ตามทะเบียนบา้น ) 

(3) เป็นผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี บรบิรูณใ์นปีถดัไป ( ปัจจบุนัอาย ุ

    59 ปี บรบิรูณ ์และตอ้งเกิดก่อน 1 ตลุาคม ) 

(4) ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใด 

    จากหน่วยงานของรฐั  รฐัวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง 

    ส่วนทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  ผูร้บัเงินบ านาญ  เบีย้หวดั  บ านาญ 

    พเิศษ  หรอืเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั  ผูส้งูอายท่ีุอยู่ใน 

    สถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผู ้
    ไดร้บัเงินเดือน  ค่าตอบแทนรายไดป้ระจ า  หรอืผลประโยชนต์อบแทน    
    อย่างอ่ืนท่ีรฐั  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า  ยกเวน้ 
    ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย 

    การจ่ายเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

        หมายเหต ุ: กรณีไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุอยู่แลว้  และไดย้า้ยเขา้   

        มาในพืน้ทตี าบลบา้นเชยีง  จะตอ้งมาขึน้ทะเบยีนที ่อบต.บา้น  

        เชยีงอกีคร ัง้หน่ึงภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจกิายน  ของทกุปี 

เพือ่ใชส้ทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีตอ่เน่ือง......คะ่ 



ผูพ้กิาร 

ตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  ตามรายการ

ดงันี ้

1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีภมูิล  าเนาอยู่ในเขตต าบลบา้นเชียง (ตามทะเบียนบา้น) 

(3) มีบตัรประจาตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิ 

    คณุภาพชีวิตคนพกิาร 

(4) ไม่เป็นบคุคลซึง่อยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะห ์

    ของรฐั 

* กรณีไดร้บัเบีย้ยงัชพีคนพกิารอยู่แลว้และไดย้า้ยเขา้มาในพืน้ทีต่ าบล

บา้นเชยีงจะตอ้งมาขึน้ทะเบยีนทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นเชยีง                

อกีคร ัง้หน่ึง 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 



  ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน 

เพ่ือรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

 ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบคาขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 

ผูส้งูอายุ ” 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอืบตัร  อื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของ
รฐัท่ีมีรูปถ่าย   

ส าเนาทะเบียนบา้น  

ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนา้ท่ีแสดง 

 ชื่อ  และเลขท่ีบญัชี)  
 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีผูส้งูอายท่ีุไม่สามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง อาจ 

มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นเป็นผูย่ื้นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายไุด ้ โดยใหผู้ร้บัมอบ 

อ านาจติดตอ่ที่ อบต.บา้นเชียง  พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

 ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งอาย ุ และยื่นเอกสาร   

                 ประกอบไดท่ี้งานสงัคมสงเคราะห ์

    ***กองสวสัดิการสงัคม  องคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นเชียง*** 



   ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน 

   เพ่ือรบัเงินเบีย้ยงัชีพคนพิการ 

 ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบคาขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีคนพกิาร ” 



ส าเนาบตัรประจาตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ 

 คณุภาพชีวิตคนพิการ 


ส าเนาทะเบียนบา้น  


ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหนา้ท่ีแสดง 

 ชื่อ และเลขท่ีบญัชี)  

หมายเหต ุ: กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง  อาจมอบ 

อ านาจ  เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ด้แูลคนพิการยื่นค าขอแทน  แตต่อ้งน า 

หลกัฐานของคนพิการและคนดแูลคนพิการไปแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีดว้ย       
คนพิการที่เป็นผูส้งูอายสุามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายไุดด้ว้ย 

       ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนคนพิการ 

และยื่นเอกสารประกอบ ไดท่ี้งานสงัคมสงเคราะห ์

***กองสวสัดิการสงัคม  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเชียง*** 



ค าชีแ้จง 

    ผูส้งูอาย ุ/ คนพิการท่ีมีสทิธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพอยู่แลว้ใน 

พืน้ท่ีอ่ืน  ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพืน้ท่ีต าบล 

บานเชียง  ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพตอ่ท่ี 

*** องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเชียง*** แตส่ิทธิในการ 

รบัเงินยงัจะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิน้ปีงบประมาณ  เช่น 

     นาง ก. รบัเงินเบีย้ยงัชีพอยู ่อบต. กุ๊กไก่ ภายหลงัได ้

แจง้ยา้ยท่ีอยูม่าอยูพื่น้ท่ีต  าบลบา้นเชียง  ในวนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2559 นาง ก. ต ้องมาขึน้ทะเบียนใหม่ ท่ี อบต. 
บา้นเชียง ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แต ่นาง ก. จะ 

ยงัคงรบัเงินเบีย้ยงัชีพท่ี อบต. กุ๊กไก่ อยู่จนถงึเดือนกนัยายน 

2561 และมีสทิธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งอายท่ีุ อบต. บา้นเชียง 

ในเดือน ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป 



ประกาศรายชือ่ ผูม้สีทิธริบั

เงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละคน 

พกิาร 

 

  
ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ ตรวจสอบรายชื่อ 

ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการองค์การ 

บริหารส่วนต าบลบ้านเชียง และบอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านภาย 
( นับจากวันสิ้นสดุก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วนัที่ 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี ) 

การจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละคน

พกิาร 

 
อบต.จะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคน 

พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 

ปีถัดไป โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้ 
แจ้งไว้ 

ก าหนดวนัจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพ ภายในไม่เกินวนัที่ 10 ของเดือนทกุเดือน 

( ตามความเหมาะสม ) 



 
 

         การสิน้สดุการรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 

      1. ตาย 

2. ยา้ยภมูิล  าเนาไปนอกเขต อบต.บา้นเชียง 

3. แจง้สละสิทธิการขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพ 

4. ขาดคณุสมบตัิ 
 



หนา้ทีข่องผูร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและคน

พกิาร 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตวัเอง 

2. เม่ือยา้ยภมูิล  าเนาจาก อบต.บา้นเชียง ไปอยูภ่มูิล  าเนาอ่ืนตอ้งแจง้ขอ้มลู
เพ่ือให ้อบต.บา้นเชียง ไดร้บัทราบ 

3. ใหผู้ท่ี้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายแุละคนพิการ ตอ้งรายงานตวัแสดงตน หรอืรบัรอง
การมีชีวิตอยูต่อ่ อบต.บา้นเชียง ระหวา่งวนัท่ี1 - 5 ตลุาคม ของทกุปี หรอื อบต.
บา้นเชียงก าหนด 

4. กรณีตาย ใหผู้ด้แูลหรอืญาติของผูส้งูอาย ุหรอืคนพกิารของผูร้บัเงินเบีย้ยงั
ชีพแจง้การตาย ให ้อบต.บา้นเชียง ไดร้บทราบ 

( พรอ้มส าเนามรณะบตัร ) ภายใน 7 วนั 



ขัน้ตอนการขอบตัรประจาตวัคนพกิาร 

  1. ไปพบแพทยเ์ฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉยัและออก 

เอกสารรบัรองความพิการ 

  2. ด าเนินการท าบตัรประจาตวัคนพิการไดท่ี้ ส  านกัพฒันา 

สงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัอดุรธานี (ศาลากลางจงัหวดั ) หรอืท่ี 
อบต.บา้นเชียง โดยใชเ้อกสารดงัตอ่ไปนี ้

     2.1 เอกสารรบัรองความพิการท่ีรบัรองโดยแพทยเ์ฉพาะ 

ทาง (ตวัจรงิ) 

     2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ จ  านวน 2 รูป 

     2.3 ส  าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั 

     2.4 ส  าเนาบตัรประจาตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 

     2.5 ถา้คนพิการมีผูด้แูล ใหน้  าส  าเนาบตัรประจ าตวั 

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูด้แูลคนพิการ จ านวนอยา่ง 

ละ 1 ฉบบั 

  3. กรณีบคุคลอ่ืนท่ีไมใ่ชค่นพิการ และผูด้แูลคนพกิารมาติดตอ่ขอท าบตัร
ประจาตวัคนพิการ ใหน้  าหลกัฐาน ตามขอ้ 2.4 – 2.5 มาดว้ย 



 
 
 

ขอ้แนะน าส าหรบัการยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป่้วย

เอดส ์ 

1. ผูป่้วยเอดสมี์สิทธิไดร้บัเงินสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสต์อ้งมีใบรบัรอง
แพทยซ์ึง่ออกใหโ้ดย สถานพยาบาลของรฐั ยืนยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดสจ์รงิ 

    2. ผูป่้วยเอดสต์อ้งมีภมูิล  าเนาอยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นเชียง 

3. การย่ืนค ารอ้งขอรบัเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส ์สามารถย่ืนค ารอ้งไดท่ี้ กอง
สวสัดกิารสงัคม อบต.บา้นเชียง โดยนาหลกัฐานมาเพ่ือประกอบการย่ืนดงันี ้

3.1 ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรฐัยืนยนัวา่ป่วย
เป็นโรคเอดสจ์รงิ 

      3.2 บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ (พรอ้มส าเนา) 
       3.3 ทะเบียนบา้นฉบบัจรงิ (พรอ้มส าเนา) 

4. กรณีท่ีผูป่้วยเอดสไ์มส่ามารถเดินทางมายื่นค าขอรบัการสงเคราะหด์ว้ย
ตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อ้ปุการะมาด าเนินการแทนได ้

5. กรณีผูป่้วยเอดส ์เป็นผูส้งูอายหุรอืคนพิการ หรอืเป็นทัง้ผูส้งูอายแุละคน
พิการ สามารถด าเนนิการไดท้ัง้หมด 

6. กรณีคนพิการท่ีไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดสเ์สียชีวิตผูด้แูลหรอืญาติของ
ผูป่้วยเอดสท่ี์เสียชีวติตอ้ง แจง้ใหก้องสวสัดิการสงัคม อบต.บา้นเชียงทราบ
ภายใน 7 วนั ( พรอ้มส าเนามรณะบตัร ) 

                 

                          ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็ น โรคเอดส ์/AIDs 

                    เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคมกนับกพร่อง จะไมเ่ขา้หลกั 

                    เกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์

 

 

 

 



          
 
           

          ภาคผนวก 



 
 

               แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ ( การรบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ) 
 

                                                       

  ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯ พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

                                   2 นาท ี/ ราย 
 

 เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน / 

สมัภาษณ ์/ บนัทกึขอ้มูลเพิม่เตมิ                 

2 นาท ี/ ราย 

เสนอคณะกรรมการหรอื

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ตรวจสอบคณุสมบตั ิ

1 นาท ี/ ราย 

 

เอกสารสาหรบัการรบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ

๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

๒. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

๓. ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
๔. ส าเนาสมดุบญัชี  

เสนอผูบ้งัคบับญัชา ( ผูบ้รหิาร ) 

1 นาท ี/ ราย 

* ขัน้ตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ เดมิ 15 นาท/ีราย  

เวลาปฏบิตังิานทีป่รบัลด  5 - 6 นาท ี/ ราย 

หมายเหต ุ: รบัขึน้ทะเบียนภายในวนัท่ี 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทกุปี หรือตามระเบียบก าหนด 

แจง้ผล / ออกใบรบัลงทะเบยีน

ตามแบบค าขอ 1 นาท ี/ ราย 



 
 
 

แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ ( การรบัขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร ) 
 

ยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำน  ๑ นำที / รำย 

 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน / 

สมัภาษณ ์/ บนัทกึขอ้มูลเพิม่เตมิ                 

2 นาท ี/ ราย 

เสนอคณะกรรมการหรอื

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ตรวจสอบคณุสมบตั ิ

1 นาท ี/ ราย 

 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา ( ผูบ้รหิาร ) 

1 นาท ี/ ราย 

แจง้ผล / ออกใบรบัลงทะเบยีน

ตามแบบค าขอ 1 นาท ี/ ราย 

เอกสารสาหรบัการรบัขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร 
๑. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูพ้ิการ 
๒. ส าเนาทะเบียนบา้น 

๓. ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
๔. สาเนาสมดุบญัชี  

* ขัน้ตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ เดมิ 15 นาท/ีราย  

เวลาปฏบิตังิานทีป่รบัลด  5 - 6 นาท ี/ ราย 

หมายเหต ุ: รบัขึน้ทะเบียนภายในวนัท่ี 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทกุปี หรือตามระเบียบก าหนด 



 


