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 การลงทะเบียนและยืน่คําขอรบัเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยืน่คําขอรบัเบีย้ความพิการ 
 การยืน่คํารองเพื่อขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 

 
 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
โทร. 0-7529-2855    โทรสาร. 0-7529-2857    

 
 
 

คูมือปฏิบัติราชการ 
                         



คํานํา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา   งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน                
มีบทบาทหนาท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
บางเปา  และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลาน้ี รมท้ังมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการรับ
ลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบ้ียความ
พิการ   และรับตํารองผูปวยเอดสเพื่อรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส รวมท้ังการจายเงินเบ้ียยังชีพฯ ใหกับ
บุคคลดังกลาว โยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเ บ้ียยังชีพผูสู งอายุขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิ น พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
พ.ศ. ๒๕๕๓  

  ดังน้ัน เพื่อใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดมีความเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา    จึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ  การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ  การย่ืนคํารองเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส ข้ึน 

  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา   หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงท่ี
ทําใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจท่ีถกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมท้ังทราบ
แนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนท่ีมา
ขอรับบริการ ตอไป 
 
 
 
                                                                      
                                                           องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัขึนทะเบียน 
ผ ูส้งูอาย.ุ..และคนพิการรบั

ลงทะเบียนไดท้งัปี จา้ 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 
ไม่มีชือ  ไม่มีสิทธิ   

จา้ !!! 



 
 

คุณสมบัติของผูมสีิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผูสูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

   (1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.บางเปา (ตามทะเบียนบาน) 

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 
59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด 
 จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร 

 ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด  
 บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
 ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร 
 ปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน  
 รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐ 
 หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา  
 ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ 
 การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

 
หมายเหตุ : กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว  

และไดยายเขามาในพื้นท่ีตําบลบางเปา 
จะตองมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.บางเปา อีกคร้ังหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......คะ 
 



 
ผูพิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 
 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.บางเปา  (ตามทะเบียนบาน) 

(3)มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4)ไมเปน บุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลว  
และไดยายเขามาในพื้นท่ีตําบลบางเปาจะตองมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.บางเปาไดทันที   

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......คะ 
 



 

ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ” 

  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนวยงานของ 
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. พรอม สําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี)  

 
หมายเหตุ  : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบีย้ยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอที ่อบต.บางเปา พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูรับมอบอํานาจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบคําขอขึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน
เอกสารประกอบ ไดที้ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

หรอื งานสวสัดิการสงัคมและพฒันาชมุชน 
  อบต.บางเป้า*** 



ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. พรอม สําเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี)  

 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพกิารไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย   คน
พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย 
 

 
 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบคําขอขึนทะเบียนคนพิการ และยืน
เอกสารประกอบ ไดที้ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์

หรอื งานสวสัดิการสงัคมและพฒันาชมุชน 
  อบต.บางเป้า*** 

 



คําชีแ้จง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูส้งูอาย/ุคนพิการทีมสีทิธิรบัเงนิเบียยงัชพีอยู่แลว้ใน 
พืนทีอืน ภายหลังไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพืนที
ตาํบล กุ๊กไก่   ใหม้าแจง้ขนึทะเบียนเพือขอรับเงนิเบียยัง
ชพีตอ่ที อบต.บางเป้า  แต่สิทธิในการรับเงนิยัง จะคงอยู่
ทีเดมิจนสนิปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงนิเบียยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่  ภายหลงั
ไดแ้จง้ยา้ยทีอยู่มาอยู่พืนทีตาํบลบางเป้า ใน วันที 20 
กรกฎาคม  2559 นาง ก. ตอ้งมาขึนทะเบียนใหม่   
ที อบต.บางเป้า    ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2559 
แต่ นาง ก. จะยังคงรับเงนิเบียยังชีพที อบต. กุ๊กไก่  อยู่
จนถึงเดือน กันยายน 2560 และมีสิทธิรับเงนิเบียยังชีพ
ผูส้งูอาย ุ ที อบต.บางเป้า  ในเดือน ตลุาคม 2560                  
เป็นตน้ไป 
 



ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
   ใหผู้ที้มายืนคาํขอรับเบียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชือ
ตามประกาศทีบอรด์ประชาสมัพนัธ ์ณ  ทีทาํการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลบางเป้า ภายในวันที 15 ธันวาคม ของ
ทกุปี (นับจากวันสินสดุกาํหนด การยืนขอขึนทะเบียน 
วนัที 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 
 

อบต.จะดาํเนินการเบิก - จ่ายเงนิใหก้ับผูส้งูอายทีุมาขนึ
ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเริมตงัแต่เดือนตลุาคม ปีถัดไป 
โอนเขา้บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.  ตามทีผูส้งูอายแุละคน
พิการจะไดร้ับเบียความพิการในเดือนถัดไปหลังจาก
ลงทะเบียนและไดป้ระกาศเรียบรอ้ยแลว้ 



กําหนดวันจายเงินเบ้ียยังชีพ ภายในวันท่ี  1-10  ของเดือน 
 (ตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 

ชองทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

 
                                 
 
 
   
        
 
 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น
ธนาคาร 

โอนเขา้บัญชธีนาคารใน นาม
ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ หรือ

ผูร้ับมอบอาํนาจ 



 
การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได 

สําหรับผูสูงอายุ 

 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2560) 
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 
แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง 
ๆ หรือเปนข้ัน ข้ึนไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตั้งแตอายุ 60 ป  

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 
มิใชปปฏทินิ และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป 

 
ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผูสูงอายุ 
(แบบขั้นบันได) 

 
ขั้น ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันท่ี  1 60 – 69 ป 600 
ข้ันท่ี  2 70 – 79 ป 700 
ข้ันท่ี  3 80 – 89 ป 800 
ข้ันท่ี  4 90 ป ข้ึนไป 1,000 

 
 



วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ 

 

 
 
การนับอายวุาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น 
เชน  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2490 ณ วันที ่30 กันยายน 2560      
นาง ก. จะอาย ุ70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน
ละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2560 (งบประมาณป 2561)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2490 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 นาง ข. 
จะอาย ุ69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 
บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป 
 
 

 
 

 
 
 

แลว้ปีน ี ฉนัจะไดเ้งนิ
เบียเท่าไร นอ้ ? 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 
ปีงบประมาณ 2559  จะเรมิตงัแต่ 1 ตลุาคม 2558-30 กนัยายน 2559 
ปีงบประมาณ 2560  จะเรมิตงัแต่ 1 ตลุาคม 2559-30 กนัยายน 2560 
 
 



การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

 
 

1. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะหจัดการศพรายละ 2,000 บาท  ตามประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย   เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่  22 กันยายน 2557) 

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.บางเปา 
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ 
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  
2. เม่ือยายภูมิลําเนาจาก อบต.บางเปา ไปอยูภูมิลําเนาอื่น 

ตองแจงขอมูลเพ่ือให อบต.บางเปา  ไดรับทราบ  
3. ใหผูท่ีรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู

ตอ อบต. บางเปา  ระหวางวันท่ี  1 - 30 ตุลาคม ของทุกป  
     4. กรณตีาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของ
ผูรับเงินเบ้ียยังชีพแจงการตาย ให อบต. บางเปา  ไดรับทราบ           
(พรอมสําเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ 

2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดท่ี สํานักพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตรัง  (ศาลากลางจังหวัด )  โดยใช
เอกสารดังตอไปน้ี 
    2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทยเฉพาะทาง               
(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
บัตรประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย 
4. หลังจากไดบัตรประจําตัวคนพิการใหไปเปล่ียนสิทธ์ิผูพิการ                 
(ท.74) ท่ีโรงพยาบาลของรัฐ  ตามสิทธ์ิหลักท่ีใชบัตรทองอยู                
(สําหรับผูท่ีใชสิทธ์ิเบิกไดโดยตรงไมตองทําตามขอ 7) 



 
 

การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดท่ี 
สํานักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตรัง  (ศาลากลาง
จังหวัด หลังใหม ช้ัน1) โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 
 2. รูปถาย ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 1 รูป 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย 

การเปล่ียนผูดูแลคนพกิาร 
 การดําเนินการเปล่ียนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดท่ี สํานัก
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดตรัง (ศาลากลาง
จังหวัด หลังใหม ช้ัน1) โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 
 3. หลักฐานผูดูแลคนพกิารคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 



การเปล่ียนผูดูแลคนพกิาร(ตอ) 
 

4. หลักฐานผูดูแลคนพกิารคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ 
 6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง  
จํานวน 1 ฉบับ (กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต. หรือ ขาราชการ ระดับ 3 
ขึ้นไป) 
 
ขอแนะนําสําหรบัการยืน่คํารองเพื่อขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล                    
บางเปา 

3. การยื่นคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดท่ี 
สวนสวัสดิการสังคม โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังน้ี 
 3.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง 
 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

4. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 



 
ขอแนะนําสําหรบัการยืน่คํารองเพื่อขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส 

(ตอ) 
 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนท้ังผูสูงอายุ
และคนพิการ สามารถดําเนินการไดท้ังหมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย
ภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียายภูมิลําเนาเขาไปอยู
ใหม (เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  จากองคกรปกครองส วน
ทองถิ่นท่ียายเขาไปอยูใหม) ซ่ึงถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบ้ีย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส ถึงเดือนท่ียายภูมิลําเนา เทาน้ัน 

7. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ
ญาติของผูปวยเอดสท่ีเสียชีวิตตอง  แจงให งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน  ทราบภายใน 7 วัน  
 
 

 
 

ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 
เทา่นนั หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูิคุม้กนับกพร่อง จะ
ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรับเงนิสงเคราะห์ 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

เอกสารสําหรับการ 
รับขึนทะเบียนผู้สูงอาย ุ

.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

.  ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี) 

. สาํเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เสนอผู้บงัคบับัญชา(ผู้บริหาร)/จดัทํา

ประกาศรายชือ 

ยืนคาํขอขึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
 นาที/ราย 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพมิเตมิ 
 นาที/ราย 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผูพิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

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

 

ยืนคาํขอขึนทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
 นาที/ราย 

เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพมิเตมิ 
  นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เอกสารสําหรับการ 
รับขึนทะเบียนผู้พกิาร 

.  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูพิ้การ 

.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

.  ใบมอบอาํนาจ(ถา้มี) 

. สาํเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

เสนอผู้บงัคบับัญชา(ผู้บริหาร)/จดัทํา

ประกาศรายชือ 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบี้ยผูสูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จดัทําบัญชีรายชือและบันทึกข้อความ 
(   วนั) 

เสนอผู้บงัคบับัญชาอนุมตั ิ

จดัทําฎีกาเบกิจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จดัทําเช็คเบกิเงิน  
(ส่วนกองคลงั)  

 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินได้ไม่เกนิ  วนัทําการ 
กรณไีม่ใช่ธ.กรุงไทย 

ยนืบัตรประจาํตวัประชาชนของผู้มสิีทธิ/ใบมอบอาํนาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชือ     ลงชือผู้รับเงิน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดในวนัที  ของทุกเดอืน 

ขนัตอนการรับเงินสดเดิม  นาที/ราย 
ปรับลด  นาที/ราย 

ผู้รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบี้ยความพิการ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จดัทําบัญชีรายชือและบันทึกข้อความ 
 (  วนั) 

เสนอผู้บงัคบับัญชาอนุมตั ิ

จดัทําฎีกาเบกิจ่ายเงิน 
 

ตรวจฎีกา/จดัทําเช็คเบกิเงิน  
(ส่วนงานคลงั)  

 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินได้ไม่เกนิ  วนัทําการ 
กรณไีม่ใช่ธ.กรุงไทย 

ยนืบัตรประจาํตวัประชาชนของผู้มสิีทธิ/ใบมอบอาํนาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชือ     ลงชือผู้รับเงิน 

 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดในวนัที ๖ ของทุก

ขนัตอนการรับเงินสดเดิม  นาที/ราย 
ปรับลด  นาที/ราย 

ผู้รับผดิชอบ งานพฒันาชุมชน 

 



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขที่...................................../2559 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 

ขอมูลผูสูงอายุ 

 

เขียนที่     อบต.บางเปา        . 
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล............................ ........................... 
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยูในสําเนา 
ทะเบียนบานเลขที่......................หมูที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย........................ ....................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง         บางเปา        อําเภอ/เขต          สีคิ้ว         จังหวัด           ตรัง                 . 
รหัสไปรษณีย      92110         โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท 
ขอมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 
 ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เม่ือวันที่...........................................................................................................โดยยายมาจาก 
(ระบุที่อยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)...........................................................................    (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ          เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 
       ผูยื่นคาํขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบยีน 
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ท่ีอยู......................................................................................... 
.........................................................................โทรศัพท................................................................................................. 
 



-2- 
ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
----   
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
  เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองไผ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

คําส่ัง 
           รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
วัน/เดือน/ป............................................. 

 

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                  

 

ผูสูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขที่.................. ......หมูที่..................... 

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... ............. 
  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559  ถึงเดือนกันยายน 2560   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาที่ไปอยูที่อ่ืน (ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) จะตองไปลงทะเบียนยื่น
คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ  ที่องคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีเพื่อเปนการรักษา
สิทธิใหตอเน่ือง  
 
                                               
       (ลงชื่อ)................................................................. 
        (.............................................................) 
                เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
 
 
 
 



 
ทะเบียนเลขที่........................./2559 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

 
ขอมูลคนพิการ 

เขียนที่........................................................... 
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

คํานําหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 
ช่ือ............................................................นามสกุล...................................................... .............. 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีช่ืออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขที่...............หมูที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบล  บางเปา  อําเภอ  
กันตัง     . จังหวัด   ตรัง   รหัสไปรษณีย...92110..........โทรศัพท....................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการที่ยื่นคําขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปญญา                             
   ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู      ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซํ้าซอน      ไมระบุความพิการ 
สถานภาพ    โสด       สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืน ๆ........... 
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
  ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ    เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา)เขามาอยูใหม เม่ือ............................  ไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 
 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง     มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท 
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก ๑ วิธี)  

  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมี

สิทธิ 
   ธนาคาร.........................................................ช่ือบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 

พรอมแนบเอกสารดังนี ้
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน  
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือน
จาก 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................  
                    (........................................................)                      (............................................ ...........) 
                    ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                            เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอืน่มาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของกับคนพิการที่ขอขึ้น

ทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบ

อํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ที่อยู..............................................................โทรศัพท....................................................................... 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- แลว 
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน     เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก............................................................................................  
.........................................................................................................  
 

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

     เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองไผ 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

คําส่ัง 
  รับลงทะเบียน     ไมรับลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
วัน/เดือน/ป............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ................... .................... 
 
 
 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕60 โดยจะไดรับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕9 ถึง เดือนกันยายน  ๒๕60 ในอัตราเดือนละ 8๐๐ บาท กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูที่
อื่น(ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ       
ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕60  เพื่อรักษาสิทธิใหตอเน่ืองในการรับเงินเบี้ยความ
พิการ 

  
        

................................................... 
     เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนเก็บไว 



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 

 
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

                                                                                                ที่................................................... 
                                                   วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.............. 

 

โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา..............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร......................................... 
เลขที่.......................................ออกให  ณ.......................................เม่ือวันที่..................... ..........อยูบานเลขที่.............. 
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท....... .................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เก่ียวพันเปน...................................... .... 
ซ่ึงเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เม่ือวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 
 
 เปนผูมีอํานาจ   ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งส้ิน 
 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพน้ิวมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 
                                                     (................................................................) 

 

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

 

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

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



 
ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 

 
 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 
 

                                                                                                ที่................................................... 
                                                   วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.............. 

 

โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา..............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร......................................... 
เลขที่.......................................ออกให  ณ.......................................เม่ือวันที่..................... ..........อยูบานเลขที่.............. 
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน................. .....................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท....... .................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เก่ียวพันเปน..........................................  
ซ่ึงเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เม่ือวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 
 

 เปนผูมีอํานาจ      รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แทนขาพเจา โดยขาพเจามอบอํานาจใหรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
ทุกเดือนตลอดปงบประมาณ.................หรือจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งส้ิน 
 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพน้ิวมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 
                                                     (................................................................) 

 

       ลงชื่อ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 
     (................................................................) 

 

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

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



สารพันคําถาม 

 
ถาม 

ผูสูงอายุท่ีอยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ? 
 

 

ตอบ 
 

ขึ้นทะเบียนได   

ถาม 
   บุคคลท่ีเปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค 

สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?  
 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนได 
 

ถาม 

ถาผูสูงอายุรับเงินเบ้ียคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว 
จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุได
หรือไม 

 
 



ตอบ  
 

ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 

ถาม 
ขึ้นทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 
พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ                     

ไดหรือไม 

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

เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปน
ตน ...จา   

ถาม 
  ขาราชการท่ีรับเงินบําเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงาอายุ
ไดหรือไม 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม 
  ผูท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก 
อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
ไดหรือไม 
 
 



ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไมไดคะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา แตเม่ือ
พนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม 
  ถาผูสูงอายุอาศัยอยูท่ีตางประเทศ แตยังมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได 

ถาม 
  ผูสูงอายุท่ีรับเบ้ียยังชีพอยูแลว สามารถเปล่ียนแปลง
วิธีการรับเงินไดหรือไม 

ตอบ 
  ไดคะ   โดยมายื่นความประสงคไดท่ี อบต.บางเปา 
 

------------------------------------------------------ 
 

 มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ  ติดตอสอบถามไดที่ งานสวัสดกิาร
สังคมและพฒันาชมุชน  อบต.บางเปา โทร. 0-7529-2855  ,                   
0-7529-2857 


