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                   คํานํา 
 

        องคก์ารบริหารสวนตําบลบ้านร่อม งานพัฒนาชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 
ผู้ดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคก์ารบริหารสวนตําบลบ้านร่อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมี
บทบาทหน้าทีในการดําเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับ ลงทะเบียนคนพิการเพ่ือ
รับเงินเบี้ยความพิการ และรับคําร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ รวมทั้ง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับ
บุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๓ 
 

               ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจทีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะ
นําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารสวนตําบลบ้านร่อม        
จึงได้จัดทําคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ การยื่นคําร้องเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

     

          องคก์ารบริหารสวนตําบลบ้านร่อม หวังเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุคนพิการ      
               และผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจําเป็นให้เกิด    
               ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป 

 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 

 องคก์ารบริหารสวนตําบลบ้านร่อม 
 



         เป็นวันรับขึ้นทะเบียน 

 

     ผู้สูงอายุ........และคนพิการ จ้า 
 

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ 
ไม่มีชื่อ  ไม่มีสิทธิ 

 



คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธขิึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผู้สูงอาย ุ

   ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยใูนเขต อบต.บ้านร่อม (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3  เป็นผู้ท่ีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปถัดไป (ปัจจุบันอาย ุ59 ปี บริบูรณ์ 
และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

(4 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองสวนทองถิ่น ได้แก่ ผูร้ับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด 
บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุท่ีอยูในสถาน      
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐหรือ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํายกเว้น ผูพ้ิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว  
 และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ท่ีตําบลบ้านร่อม 

จะต้องมาขึน้ทะเบียนท่ีตําบลบ้านร่อม อีกครัง้หนึ่ง 

ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

        เพื่อใช้สทิธริับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 



ผู้พิการ 
      ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

1)  มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูใ่นเขต อบต.บ้านร่อม (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3 มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาน 

สงเคราะห์ของรัฐ 

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว 
และได้ย้ายเข้ามาในพืน้ท่ีตําบลบ้านร่อม 
จะต้องมาขึน้ทะเบียนท่ีตําบลบ้านร่อม 

 ้ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

☺ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถา่ย 
      พร้อมสําเนา 

☺ ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 

☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง ชื่อ และเลขที่บัญชี) 
สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองอาจมอบอํานาจ                
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใด   โดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดตอที่          
อบต.บา้นร่อม พร้อมสําเนาบัตรประจาํตัว ประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

**ขอรับแบบคําขอขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสาร 

ประกอบ ได้ที่ งานพฒันาชุมชน อบต.บ้านร่อม 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

☺ บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ฉบับจริง พร้อมสาํเนา 

☺ ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา 

☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง ชื่อ และเลขที่บัญชี) 
สําหรับกรณีที่ผูข้อรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมส่ามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจ         
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แต่ต้องนําหลักฐานของคนพิการ
และคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เป็นผูสู้งอายุสามารถ   
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

**ขอรับแบบคําขอขึน้ทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสาร 

ประกอบ  ได้ที่งานพฒันาชุมชน อบต.บ้านร่อม 



คําชี้แจง 

 ผู้สูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชพีอยู่แล้วในพื้นที่อ่ืน ภายหลัง       
ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยูในพื้นท่ีตําบลบ้านร่อม ให้มาแจ้งขึ้น         
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ต่อที่ อบต.บ้านร่อม แต่สิทธิในการ                
รับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิมจน สิ้นปีงบประมาณ เช่น 

 นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู ่อบต.วังแดง ภายหลัง ได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่
พื้นท่ีตําบลบ้านร่อม ในวันท่ี 20    สิงหาคม 2557 นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบียน
ใหม่ท่ีตําบลบ้านร่อม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต นาง ก.จะยังคง
รับเงินเบีย้ยังชีพที่ อบต.วังแดง อยู่จนถึงเดือนกันยายน 2558 และมีสิทธิ     
รับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุทีต่ําบลบ้านร่อมในเดือน ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 



ประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผูสู้งอายแุละคนพิการ 

ให้ผูท้ี่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบ รายชื่อ ตามประกาศที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการอบต.บ้านร่อม  ภายในวันท่ี 15 
ธันวาคม ของทุกปี (นับจาก วันสิน้สุดกําหนด การยื่นขอขึ้นทะเบยีน 
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

         การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายแุละคนพิการ 

 อบต.บ้านร่อมจะดําเนินการเบิก-จ่ายเงินใหก้ับผู้สงูอายุและคนพิการที่ 
 มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยจะเริ่ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ปี ถัดไปโดย                   
 จะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามท่ีผูส้งอายุและผู้พิการ                 
 ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 



กําหนดวันจา่ยเงินเบีย้ยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน (ตามความเหมาะสม) 

     ข่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผูป้ระสงค์รับเงินผา่นธนาคาร      ผู้ประสงค์รับเงินสด 

    ตามจุดที่ได้แจ้งไว ้เช่น หอประชุม 

    หมู่บา้น หรือสถานที่ขึ้นอยู่กับ 

    ความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้ 

    ทราบล่วงหน้า 

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม 

ผู้สูงอายุ ,คนพิการ หรือ 

ผู้รับมอบอํานาจ 

     รับเงินสดในนามผู้สูงอาย ุ

  คนพิการ หรือผู้รับมอบอํานาจ 
 



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ 

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพต่อเดือนที่ผูสู้งอายุจะไดร้ับใน ปัจจุบัน (ปี 2558)                
การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผูสู้งอายุ คดิใน อตัราเบีย้ยังชีพแบบขั้นบันได 
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายอุอกเป็นช่วง ๆ                 
หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแตอ่ายุ  60 ปี โดยคํานวณตามปี 
งบประมาณมิใช่ปีปฏิทนิ และไม่มีการเพิม่ของอายุระหว่างป ี

ตำรำงค ำนวณเงินเบี้ยยังชีพรำยเดือน 

ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(แบบขั้นบันได) 

ขั้น 

ขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 4 

ช่วงอายุ (ปี) 

60 – 69 ปี 

70 – 79 ปี 

80 – 89 ปี 

90 ปี ขึ้นไป 

จํานวนเงิน (บาท) 

 600 

 700 

 800 

1,000 



     วิธีคํานวณอายุของผู้สูงอาย ุ

แลวปีนี ้ฉันจะได้เงิน 

เบี้ยเท่าไร น้อ ? 

การนับอายุว่าจะอยูใ่นขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น 

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

นาง ก. จะอายุ 70 ป ีหมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชพี 

เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558) 
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558                                
นาง ข. จะอายุ 69 ป ีหมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชพีเดือน 

ละ 600 บาท เท่าเดิม  จนกว่าจะถงึรอบปถีดัไป 

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 

ปีงบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 

ปีงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 



    การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

1. ตาย 

2. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.บ้านร่อม 

3. แจ้งสละสิทธกิารขอรับเงินเบีย้ยังชีพ 

4. ขาดคุณสมบตัิ 

      หน้าที่ของผู้รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ และคนพิการ 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอํานาจ แจ้งรับเป็นเงินสด  ต้องมา
รับเงินใหต้รงตามวัน เวลา ที่กําหนด 

3. เมื่อย้ายภูมิลําเนาจาก อบต.บ้านร่อมไปอยู่ภูมิลําเนาอื่น ตอ้งแจ้งข้อมูล
เพื่อให ้อบต.บ้านร่อม ได้รับทราบ 

4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุและคนพกิาร แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ  อบต.   
บ้านร่อม ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป ี

5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผูสู้งอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงิน    
เบีย้ยังชีพแจงการตาย ให้ อบต.บ้านร่อม ได้รับทราบ (พร้อมสาํเนา         
ใบมรณะบัตร) ภายใน 7 วัน 



         ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรอง      
ความพิการ 

2. ดําเนนิการทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใชเ้อกสารดังต่อไปนี้ 
   2.1 เอกสารรับรองความพิการทีร่ับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
   2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 2 รูป 

   2.3 สําเนาทะเบียนบ้าน   จํานวน 1 ฉบับ 

   2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน 1 ฉบับ 

   2.5 ถ้าคนพิการมผีู้ดูแล  ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา        
ทะเบียนบ้านของผู้ดแูลคนพิการ   จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชค่นพิการ และผูดู้แลคนพิการมาติดตอ่ขอทํา               
บัตรประจําตัวคนพิการ ให้นําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5  มาด้วย 

4. หลังจากได้บัตรประจําตัวคนพิการให้ไปปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.74) ที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบา้นร่อม ตามสิทธิ์หลักที่ใชบ้ัตรทองอยู่    
(สําหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์เบกิได้โดยตรงไม่ต้อง ทําตามข้อ 7) 



       การต่ออายุบตัรประจําตัวคนพิการ 

การดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพกิาร  สามารถต่อใดที่  สํานักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้เอกสาร     
ดังต่อไปนี ้

   1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลม่เดมิ 

   2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

   3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นอย่างละ                
จํานวน 1 ฉบับ 

   4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล  ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน             
และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบบั 

   5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใชค่นพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตร
ประจําตัวคนพิการให้นําหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

                           กำรเปลี่ยนผู้ดแูลคนพิกำร 
          การดําเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร สามารถติดต่อได้ที่ สํานักพัฒนา    
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 
   1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลม่เดมิ 

   2. สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบา้นอย่างละ               
จํานวน 1 ฉบับ 

   3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม  ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน               
และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบบั 

                   การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ) 



4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่  ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบา้น   อย่างละ  1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 

6. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รบัรอง   จํานวน 1 ฉบับ 

          
       ข้อแนะน ำส ำหรับกำรยื่นค ำร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ                         
                                 ผู้ป่วยเอดส์ 
 

1. ผู้ป่วยเอดสม์ีสิทธไิด้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย
ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐยืนยนัว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2 ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขต อบต.บ้านร่อม 

3. การยื่นคาํร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  สามารถยืน่คําร้องได้ที่ งานพัฒนา
ชุมชน อบต.บ้านร่อม  โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่น ดังนี้ 
   3.1 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกใหโ้ดยสถานพยาบาลของรัฐยนืยันว่าป่วยเป็นโรค
เอดส์จริง 

   3.2 บัตรประจําตวัประชาชนฉบับจริง (พร้อมสําเนา) 
   3.3 ทะเบียนบา้นฉบับจริง (พร้อมสําเนา) 
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดสไ์ม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้
จะมอบอํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนนิการแทนได ้

  
 
 
 
           ข้อแนะน ำส ำหรับกำรยื่นค ำรองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยงัชีพ  

   ผู้ป่วยเอดส์ (ต่อ) 



5. เปนผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สงูอายุและคนพิการ 
สามารถดําเนนิการ ได้ทั้งหมด 

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลาํเนา       
(ย้ายชื่อในทะเบียนบา้น)  ไปอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส ์
ต้องดําเนินการยื่นคาํรองขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์อีกครั้ง ณ องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภมูิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส ์จาก
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)  ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดําเนินการ
ยื่นคําร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยา้ย
ภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่  ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ ถึงเดือนที่
ย้ายภมูิลําเนา เทา่นัน้   

7. กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์เสียชีวิตผู้ดูแลหรือญาตขิอง
ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งให้งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบล       
บ้านร่อมทราบภายใน 7 วัน  

ใบรับรองแพทย์จะตอ้งระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส AIDs   เท่านั้น  
หากระบุวา่ป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุมกนับกพร่อง จะไม่เขา้หลกัเกณฑ์             
การรับเงินสงเคราะห์ 



ภาคผนวก 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนผู้สงอายุ) 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
 2 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

   เอกสำรส ำหรับกำรรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ 
 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
3. ใบมอบอํานาจ (ถามี) 
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
จัดทําประกาศรายชื่อ 

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



    แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ) 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ์/บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 
2 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

     เอกสำรส ำหรับกำรรับขึ้นทะเบียนผูพิกำร 
  1. สําเนาบัตรประจําตัวผู้พิการ 
  2. สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3. ใบมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
  4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

เสนอผู้บังคับบัญชา (ผู้บริหาร) 
จัดทําประกาศรายชื่อ 

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



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึข้อความ 
( 1 วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

    เอกสำรส ำหรับกำรรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุ /                
ผูร้ับแทน (กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 

รับเงินผ่านธนาคาร 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไมเกิน 2 วันทําการ 

1 วัน 

รับเงินสดภายในวันท่ี 6 ของทุกเดือน 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ) 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกข้อความ 
( 1 วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

   เอกสำรส ำหรับกำรรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผู้สูงอายุ/ ผู้รับ 
แทน (กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ 

จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 
ผูร้ับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง) 

รับเงินผ่านธนาคาร 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกิน 2 วันทําการ 

1 วัน 

รับเงินสดภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มสีิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 
ทะเบียนเลขที่............../2558 

 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน                                                                                      
        ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น..........................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน      
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ) ............................................................................ ................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
---- ที่อยู่.................................................................................................. ................ 
.................................................................................................. โทรศัพท์....................................................................................... 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม....... 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 
         ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล.................................... .................. 

เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...................  อายุ................ปี  สัญชาติ.............. .............มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที่/ชุมชน..............................ตรอก/ซอย.......... ....................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง......บ้านร่อม.........................อ าเภอ/เขต........ท่าเรือ............................จังหวัด......พระนครศรีอยุธยา............ 
รหัสไปรษณีย์........13130............โทรศัพท์.........................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ    ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืนๆ.................................... 
รายได้ต่อเดือน....................................บาท  อาชีพ................................................................................  
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
  ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ   ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ....................................................... 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 

 
(ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................... 
       (..........................................................)          (.............................................................) 
        ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ           เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน.                                                                                                                                         

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 

 



 

 

- ด้านหลัง - 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ                          
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว
..................................................................... ......................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----  แล้ว  

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                                          
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
............................................................................................ ..
.......……………………………………………………………………………. 

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม      

         คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็น ดังนี้ 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 

กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 

                      (...........................................................) 

กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 

                      (...........................................................) 

กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 

                      (...........................................................) 

 

ค าสั่ง 

           รับขึ้นทะเบียน    ไม่รับขึ้นทะเบียน    อ่ืนๆ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................................
. 

(ลงชื่อ).........................................................                                                                                                    
(นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)                                                                                                                        

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
วัน/เดือน/ปี.................................................................... 

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ................................... ... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย   ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณี
ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
รักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง  



. 





 
 
 

ทะเบียนเลขที่................ / 2558 
แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องกับคนพิการท่ีขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น  บิดา – มารดา   บุตร   สามี – ภรรยา   พี่ – น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อื่นๆ......................ลงทะเบียน                    
ชื่อ – นามสกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ) ...........................................................เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับมอบอ านาจ            
---- ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี......................... หมู่ท่ี.............. ซอย...........................................ถนน........... ........... ต าบล
........................ อ าเภอ.......................... จงัหวัด.............................. รหัสไปรษณยี.์................. .โทรศัพท์...................................... 

 ข้อมูลคนพิการ 
                                                                          เขียนที ่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

วันที่.................เดือน……………………………พ.ศ…….... 
ค าน าหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................

ชื่อ...................................................................นามสกุล........................................................... เกิดวันที่.............. เดือน........................................ พ.ศ. ........................ 
อายุ..................ป ีสัญชาติ………………......  มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี…................. หมู่ที.่............... ซอย................... ถนน.................................... 

ต าบล...บ้านร่อม......อ าเภอ…...ท่าเรือ........จังหวัด…พระนครศรีอยุธยา....โทรศัพท.์..... 0-3534-0736..................................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ    -  -  -  -   

ประเภทความพิการ     ความพิการทางการมองเห็น   ความพิการทางสติปัญญา 
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู ้             ความพิการทางการเคลือ่นไหวหรือร่างกาย             
 ความพิการทางออทิสติก    ความพิการทางจิตใจหรือทางพฤติกรรม   พิการซ้ าซ้อน    ไม่ระบุความพิการ                  
สถานภาพ    โสด    สมรส    หม้าย     หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ (ระบุ)……………………......................................... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................... โทรศัพท.์.............................................................................. 
เกี่ยวข้องโดยเป็น    บิดา – มารดา     บุตร     สาม ี– ภรรยา     พี่น้อง     อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  

 ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ     เคยได้รับ (ย้ายภูมลิ าเนา)  เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.................................................. 
 ไดร้ับการสงเคราะห์เบีย้ผูสู้งอายุ            ไดร้ับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่นๆ (ระบุ)................................ 
 ไมส่ามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตัวเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ   ไม่สามาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้         
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................  รายได้ต่อเดือน (ระบุ)...........................(บาท) 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก 1 วิธ)ี 

 รับเงินสดด้วยตนเอง           รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ            โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิ     
ธนาคาร.......................................................สาขา........................................  เลขท่ีบัญชี......................................... ..............  
พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
 ส าเนาบตัรประจ าตัวคนพิการ หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยความพกิารประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียืนค าขอฯ แทน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 
 
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ยื่นค าขอ    (ลงชื่อ)….......................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
        (...........................................................)                 (..........................................................) 
            ต าแหน่ง......................................................... 
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  / ในช่อง    หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 



 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ
       ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/.............. 
……………………………………………………………………………………... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
 -  -  -  -   แล้ว 
 เป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วน   เป็นผู้ขาดคณุสมบัต ิ 
เนื่องจาก............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………... 
 

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

                ต าแหน่ง............................................... 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิไดต้รวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี ้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไม่สมควรรับขึ้นทะเบยีน 
 
(ลงช่ือ).........................................................ประธานกรรมการ 
        (.........................................................) 
ต าแหน่ง......................................................... 
 
(ลงช่ือ).........................................................กรรมการ 
        (........................................................) 
ต าแหน่ง........................................................ 
 
(ลงช่ือ).........................................................กรรมการ 
        (........................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
 

ค าสั่ง 

 รับขึ้นทะเบียน   ไมร่ับขึ้นทะเบียน   อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

 

(ลงช่ือ ) ..................................................... 
           (....นายสัมภาษ  อยู่พร้อม....) 

                                                       ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 

วันท่ี ........... เดือน .................................... ป.ี............. 

 

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                      .                                                     

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี..................... เดือน………………………………………………… พ.ศ........................................  
การลงทะเบยีนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงนิเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559   โดยจะไดร้ับเงินเบี้ยความพิการ ต้ังแต่เดือน

ตุลาคม  2558  ถึง  เดือนกันยายน  2559  ในอัตราเดือนละ 800 บาท  กรณีคนพิการย้ายภูมลิ าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2556  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557) จะต้องไปลงทะเบยีนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ  ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แห่งใหม่ภายในเดือน พฤศจิกายน 2557 เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 
             

      .................................................... 
          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
 

  



      ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ 

หนังสือมอบอ ำนำจยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

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

        โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................................... 
เลขที่.......................................ออกให ณ.......................................เมื่อวันที่......................... ......อยู่บ้านเลขที่........... 
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน.................. ....................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด................................................โทรศัพท์ .......... 

            ขอมอบอํานาจให้......................................................... ...................เกี่ยวพันเป็น........................................ 
ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ...................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที.่............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน….................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จงัหวัด....................... .......... 
โทรศัพท์......................................................... 

เปนผู้มีอํานาจ    ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

            ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่า        
ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอํานาจ/ผู้สูงอาย ุ
       (................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
       (................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................พยาน 
       (.................................................................)  

ลงชื่อ......................................................... ..........พยาน 
      (..................................................................) 

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



     ตัวอยางแบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ 

หนังสือมอบอ ำนำจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร 

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

             โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร....................................... 
เลขที่.......................................ออกให้ ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยู่บ้านเลขท่ี............. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล........... .......................... 
เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์................................................ 

             ขอมอบอํานาจให้............................................................................เกี่ยวพันเป็น............................................ 
ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ....................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ..........................จงัหวัด....... .......................... 
โทรศัพท์......................................................... 

             เป็นผู้มีอํานาจ  รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ แทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามอบอํานาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพ
รายเดือนทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ............หรือจนเสร็จการ 

            ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการทีผู่้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้า              
ไดก้ระทําด้วยตนเองทั้งสิ้น 

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไวเป็นสําคัญต่อหน้าพยานแลว 

ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอํานาจ/ผู้สูงอาย ุ
       (................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
       (................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................พยาน 
      (.................................................................) 

ลงชื่อ...................................................................พยาน 
     (..................................................................) 



ตัวอย่างแบบฟอรม์หนังสือแสดงความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพ 

หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์ 

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

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านร่อม 

              ตามท่ีมีการอนุมัติใหข้าพเจ้า..................................................................... เป็นผู้มีสิทธิไดรบัการ         
สงเคราะหเ์งินสงเคราะหเ์พ่ือการยังชีพผู้สูงอายุ ลําดับที่........................นั้น 

ข้าพเจาขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์ดังนี้ 
(  ) เป็นเงินสด 
(  ) โอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 
     เลขที่บัญชี................................................................................................  
(  ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 

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



สารพันคําถาม 

ถาม 

ผูสู้งอายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผสููงอายุได้ 
หรือไม่ ? 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไมไ่ด้ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทาง 

ภาครัฐอยู่แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยูแล้ว 

ภายหลังต้องโทษ คดีส้ินสุด ได้รับโทษจําคุก ถือ วาเป็นผู้ 
ขาดคุณสมบัติไมม่ีสทิธิได้รับเงินเบี้ยยังชพี เชน่กัน 



ถาม 

 บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงนิจากกรมควบคุม 

โรคสามารถขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได ้

ถาม 

ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบีย้คนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์อยู ่
แลว้ จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสู้งอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้......จ้า 



ถาม 

พระภิกษุสงฆ์สามารถขึน้ทะเบียนผู้สงูอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

   ขึ้นทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษสุงฆ์ที่ไดรับ 

เงินเดือน (เงินนิตยภตั) เช่น เจา้อาวาส เจา้คณะตําบล เป็นต้น ...จ้า 

ถาม 

ขา้ราชการที่รับเงนิบาํเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียน 
ผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 



 
 
 

ถาม 

ผูท้ี่ดํารงตําแหน่งทางการเมือง นายก อบต., 
รองนายก อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบ้าน 
สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไมไ่ด้ค่ะ เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา 
แต่เมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว สามารถมาขึน้ทะเบียนได้ค่ะ 

ถาม 

ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยูท่ี่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้น
ในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

สามารถขึ้นทะเบียนได้ 

ถาม 

ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินได้หรือไม ่

ตอบ 

ได้ค่ะ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.บ้านร่อม 


