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คูม่อืการปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพี 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร 

 
 การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรบเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 

 การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเบ้ียความพิการ 

 การยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
 

ส ำนักปลดั  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำไพร  อ ำเภอรัษฎำ  จังหวัดตรัง 
โทร.075-2480869 

 
 

 

สัญลกัษณ์ผู้สูงอำยุ สัญลักษณ์คนพิกำร สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 



ค าน า 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขามีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๕๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่าย   
เบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

ดังน้ัน เพ่ือให้ประชาชนท่ีขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซ่ึงจะน าไปสู่ความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การ บริหารส่วนต าบลเขาไพร จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดใน การบริการประชาชนต่อไป 

 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร



...วนัที ่ 1  มกราคม -30 
พฤศจกิายน  ของทกุปี... 

 
“เป็นวนัรบัขึน้ทะเบียน
ผูสู้งอายุ และคนพกิาร” 

 
    อย่าลืมกันนะ  ตะเอง คริๆๆ     



คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิ ึน้ทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีฯ 

* ผูสู้งอาย ุ* 
ตรวจสอบดคูุณสมบตัขิองตวัเอง ตามรายการดงันี ้

(1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตต าบลเขาไพร ( ตามทะเบยีนบา้น )  

(3)  เป็นผูท้ีม่ีอายุ 60 ปี บรบิูรณ์ใน ปีถดัไป ( ปจัจบุนั อาย ุ
59 ปี บรบิรูณ์ และตอ้งเกดิกอ่น 1 ตลุาคม ) 

(4) ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรือสทิธปิระโยชน์อืน่ใด จาก
หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง ส่วน
ทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ผูร้บัเงนิบ านาญ เบี้ยหวดั บ านาญ พเิศษ 
หรือเงนิอืน่ไดในลกัษณะเดียวกนั  ผูสู้งอายุทีอ่ยูใ่น สถาน
สงเคราะห์ของรฐัหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู ้
ได้รบัเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจ า หรือ 
ผลประโยชน์ ตอบแทนอยา่งอืน่ทีร่ฐั ห รื อ อ ง ค์ ก ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหเ้ป็นประจ า  ยกเว้นผูพ้กิาร และ
ผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย การ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยงัชีพขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

หมายเหต ุ: กรณีไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายอุยูแ่ลว้ และไดย้า้ยเขา้มาใน 
พืน้ทีต่ าบลเขาไพร จะตอ้งมาขึน้ทะเบยีนที ่อบต.เขาไพร อกี
คร ัง้หนึง่ภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจกิายน ของทุกปี 

 

เพือ่ใชส้ทิธริบัเงนิเบี้ยยงัชีพตอ่เน่ือง. .... ครบั 



ผูพ้กิาร 
ตรวจสอบดคูุณสมบตัขิองตวัเอง ตามรายการดงันี ้

 
1) มีสญัชาตไิทย 

(2) มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตต าบลเขาไพร (ตามทะเบียนบา้น) 

(3) มบีตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ 
คณุภาพชีวติคนพกิาร 

(4)  ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
ของรฐั 

 
 

* กรณีไดร้บัเบีย้ยงัชพีคนพกิารอยูแ่ลว้และไดย้า้ยเขา้มาในพืน้ทีต่ าบลเขาไพร 
จะตอ้งมาขึน้ทะเบยีนที ่ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเขาไพร อกีคร ัง้หนึง่ภายใน 1 
มกราคม - 30 พฤศจกิายน ของทกุปี 

 

เพือ่ใชส้ทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีตอ่เนือ่ง. ......... ครับ 



ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน เพือ่รบัเงนิเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอาย ุ

 
ยืน่เอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม์ 
“แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ ” 
 

 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร อืน่ทีอ่อกโดยหน่วยงานของ 
รฐัทีม่ี รูปถา่ย พรอ้มส าเนา 

 ทะเบียนบา้น พรอ้มส าเนา 

 สมุดบญัชีเงนิฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหน้าทีแ่สดง 
ชือ่ และเลขทีบ่ญัชี) ส าหรบักรณีทีผู่ ้ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ
ประสงค์ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพ ผูสู้งอายผุา่นธนาคาร 

หมายเหต ุ : ในกรณีผูสู้งอายทุีไ่มส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง อาจ 
มอบอ านาจใหผู้อ้ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรบัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุได ้ โดยใหผู้ร้บัมอบ 
อ านาจตดิตอ่ที ่ อบต.เขาไพร พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของ 
ผูร้บัมอบอ านาจ 

 
 
         “ขอรบัแบบฟอร์มขึน้ทะเบียนผูส้งูอาย ุและลงทะเบียน 

ไดท้ี.่..ส านกัปลดั อบต.เขาไพร”



ข ัน้ตอนการขึน้ทะเบยีน เพือ่รบัเงนิเบี้ยยงัชีพ 
คนพกิาร 

 
ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์  
“แบบค าขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีคนพกิาร ” 

 

 บตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ 
คณุภาพชีวติคนพกิารฉบบัจรงิ พรอ้มส าเนา 

 ทะเบียนบา้น พรอ้มส าเนา 

 สมุดบญัชีเงนิฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหน้าทีแ่สดง 
ชือ่ และเลขทีบ่ญัชี) ส าหรบักรณีทีผู่ ้ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพคนพกิาร ประสงค์
ขอรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผา่นธนาคาร 

 

หมายเหต ุ : กรณีทีค่นพกิารไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง อาจมอบ 
อ านาจ เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ตอ้งน า 
หลกัฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย       
คน พิการทีเ่ป็นผูสู้งอายุสามารถลงทะเบียนเพือ่ขอรบัเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุได้
ดว้ย 

 
 

 

           
   “ขอรบัแบบฟอร์มขึน้ทะเบียนคนพกิาร และลงทะเบียน 

ไดท้ี.่..ส านกัปลดั อบต.เขาไพร



ค าชีแ้จง 
ผู้สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพอยู่แล้วในพื้นท่ีอื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้า 

มาอยู่ในพื้นท่ีต าบลเขาไพร  ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อท่ี “องค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขาไพร” แต่สิทธิในการรับเงิน ยังจะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 

นาง ก. รับเงินเบ้ียยังชีพอยู่ อบต.กุ้กไก่  ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลเขาไพร  
 ในวันที่  20  กรกฎาคม 2559  นาง ก.ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ ที่ อบต.เขาไพร ภายในวันที่  30  
พฤศจิกายน  2559  แต่ นาง ก.จะยังคงรับเบ้ียยังชีพที่ อบต.กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือนกันยายน  2561   
และมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.เขาไพร ในเดือนตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

 
 

 
 

 

 
 
 



ประกาศรายชือ่ ผูม้สีทิธริบัเงนิ เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ
และคนพกิาร 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ไพร ภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี (นับจากวนัสิ้นสุดก าหนด 
การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 
 

 

 

การจา่ยเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายแุละคนพกิาร 
 

อบต.จะด าเนินการเบิก - จ่ายเงนิให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่มา
ขึน้ทะเบียนไว้แล้ว  โดยจะเร่ิมตัง้แต่เดือนตุลาคมปีถัดไป 

โดยจะจ่ายเป็นเงนิสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุ
และคนพกิารได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

ก าหนดวนัจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ ภายในไมเ่กนิวนัที ่10 ของเดือนทกุเดือน 
( ตามความเหมาะสม ) 



ชอ่งทางการรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 
 
 

 

    ผูป้ระสงคร์บัเงนิผา่น   ผูป้ระสงคร์บัเงนิสด 

            ธนาคาร 

 

 
 

 

 

 
 
 

         โอนเข้าบัญชีในนามผู้สูงอายุ ,   ตามจุดท่ีได้แจ้ง เช่นที่ท าการ  
        คนพิการ หรือผู้รับมอบอ านาจ   อบต.เขาไพรหรือที่ท าการก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือขึ้นอยู่ตาม
ความเหมาะสมโดยมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 
 
 
รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ,คนพิการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจ



การค านวณเงนิเบีย้ยงัชพีแบบข ัน้บนัได 
ส าหรบัผูสู้งอายุ 

**** 
 
จ านวนเงินเบี้ยยงัชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รบัใน

ปจัจุบนั (ปี 2558) การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
คิดใน อตัราเบี้ยยงัชีพแบบข ั้นบนัได แบบ”ข ั้นบนัได” 
หมายถึง การแบ่งช่วงอายุออกเป็นช่วงๆเป็นข ัน้ ขึ้นไป
เรือ่ยๆโดยเริม่ ต ัง้แตอ่ายุ 60 ปี 
 
โดยค านวณตามปีงบประมาณมใิชป่ฏทินิ และไมม่กีาร

เพิม่ของอายุระหวา่งปี 
ตารางค านวณเงนิเบี้ยยงัชีพรายเดอืน 

ส าหรบัผูส้งูอายุ 
(แบบข ัน้บนัได) 

 
 
 

ข ัน้ ชว่งอาย ุ(ปี) จ านวนเงนิ (บาท) 
ข ัน้ที ่1 60 – 69 ปี 600 
ข ัน้ที ่2 70 – 79 ปี 700 
ข ัน้ที ่3 80 – 89 ปี 800 
ข ัน้ที ่4 90 ปี ขึน้ไป 1,000 



วธิคี านวณอายขุองผูส้งูอายุ 
 

 

“...ปีน้ี ยายจะไดก้ีบ่าท 

ละเน่ีย ...” 

 
 
 
 
 

 
 

 

* การนบัอายุวา่จะอยูใ่นข ัน้ทีเ่ทา่ไหร ่ใหน้บั ณ วนัที ่30 กนัยายนของทุก 
ปีเทา่นัน้ เชน่ 

1. นาง ก. เกดิ 30 กนัยายน 2487 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 
นาง ก. จะอาย ุ70 ปี หมายความวา่ นาง ก. จะไดร้บั เงนิเบี้ยยงัชีพเดอืน 
ละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558) 

2. นาง ข. เกดิ 1 ตุลาคม 2487 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 นาง 
ข. จะอายุ 69 ปี หมายความวา่ นาง ข. จะไดร้บัเงนิ เบ้ียยงัชีพเดือนละ 
600 บาท เทา่เดมิ จนกวา่จะถงึรอบปีถดัไป 

 
 
 
 
 

   การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 
ปีงบประมาณ 2560  จะเริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน  2560 
ปีงบประมาณ 2561  จะเริ่มตั้งแต ่1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน  2561 
 
 
 
 
 
 



การสิ้นสุดการรับเงินเบีย้ยังชีพ 
 
1. ตาย 
2. ย้ายภูมลิ าเนาไปนอกเขต อบต.เขาไพร 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัต ิ
 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตวัเอง 
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้ับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงิน สด ต้องมารับเงินให้

ตรงตามวัน เวลา ทีก่ าหนด 
3. เมื่อย้ายภูมลิ าเนาจาก อบต.เขาไพรไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให ้อบต.

เขาไพร ได้รับทราบ 
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว แสดงตน หรือรับรองการ

มีชีวิตอยู่ต่อ อบต. ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายนของทุกปี หรือ อบต.เขาไพรก าหนด 
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้ง

การตาย ให ้อบต.เขาไพร ได้รับทราบ 
( พร้อมสาเนามรณะบตัร ) ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
1.ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก เอกสารรับรองความพิการ 
2.ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด ) หรือที่ อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 
2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส า เนา

ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่าง ละ 1 ฉบับ 
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอท าบัตรประจ าตัวคน

พิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด) หรือที่ อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปน้ี 

1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนา 
ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ขอต่ออายุบัตรประจ าตัว 
คนพิการใหน้ าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 
 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด) หรือที่ อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 
1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบียน 
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบียน

บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.

อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1.ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน ต าบลเขาไพร 
3. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้อง ได้ที่ ส านักปลัดอบต.  

เขาไพร โดยน าหลักฐานมาเพื่อ ประกอบการย่ืนดังนี้ 
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรค 

เอดส์จริง 
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ
มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการ แทนได้ 

5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ ง ผู้สูงอายุและคนพิการ 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมา ได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อ
ในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค า 
ร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่
ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่ง
ถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อีกครั้ง ณ องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือน
ที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 

7. กรณคีนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์
ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ ส านักปลัด อบต.เขาไพร ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมส าเนามรณะบัตร ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์/Aids เท่านั้น  
หากระบุป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ 
การรับเงินสงเคราะห์ 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 

 



แผนผงัแสดงข ัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
( การรบัข ึน้ทะเบยีนผูสู้งอาย ุ) 

 
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

1 นาท ี/ ราย 

 

 

 
เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/สมัภาษณ์/บนัทกึ   เสนอคณะกรรมการหรือ จนท.ทีไ่ดร้บั 
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ15 นาที/ราย     มอบหมายตรวจสอบคุณสมบตัิ 
 
 
 
        เสนอผูบ้งัคบับญัชา(ผูบ้รหิาร) 1 นาที/ราย 
 
 
 
เอกสารส าหรบัการขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ    แจง้ผล/ออกใบรบัลงทะเบียนตามแบบค าขอ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน         1 นาที/ราย 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น     
3. ใบมอบอ านาจ (ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

 
 
 
 
***ข ัน้ตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ เดมิ 15 นาท/ีราย  เวลาปฏบิตังิานทีป่รบัลด  5-6 นาท ี/ราย*** 
 หมายเหต ุ :  รบัขึน้ทะเบยีนภายในวนัที ่ 1  มกราคม – 30 พฤศจกิายน ของทกุปี หรอืตามระเบยีบทีก่ าหนด 
 
 
 

***เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้รบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย*ุ** 
 

 



แผนผงัแสดงข ัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
( การรบัข ึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร ) 

 
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

1 นาท ี/ ราย 

 

 

 
เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/สมัภาษณ์/บนัทกึ   เสนอคณะกรรมการหรือ จนท.ทีไ่ดร้บั 
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ15 นาที/ราย     มอบหมายตรวจสอบคุณสมบตัิ 
 
 
 
        เสนอผูบ้งัคบับญัชา(ผูบ้รหิาร) 1 นาที/ราย 
 
 
 
เอกสารส าหรบัการขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ    แจง้ผล/ออกใบรบัลงทะเบียนตามแบบค าขอ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพกิาร         1 นาที/ราย 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น     
3. ใบมอบอ านาจ (ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

 
 
 
 
***ข ัน้ตอนการรบัขึน้ทะเบยีนคนพกิาร เดมิ 15 นาท/ีราย  เวลาปฏบิตังิานทีป่รบัลด  5-6 นาท ี/ราย*** 
 หมายเหต ุ :  รบัขึน้ทะเบยีนภายในวนัที ่ 1  มกราคม – 30 พฤศจกิายน ของทกุปี หรอืตามระเบยีบทีก่ าหนด 
 
 

 
 

 
***เจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้รบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย*ุ** 

 
 

 



 

สารพันค าถาม 
 

ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคกุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้  เพราะถือว่าเป็นผูม้สีิทธิ์ตาม
ระเบียบ หรือกรณีได้รับเงินเบี้ยยังชพีอยู่แล้ว ภายหลงั
ต้องโทษคดีสิ้นสดุ ได้รับโทษจ าคุก ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
หรือมสีิทธิได้รับเบีย้ยังชีพ เช่นกัน  
 
ถาม  บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรม
ควบคุมโรคสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์อยู่แล้ว  จะสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้ 
 
ถาม  พระภิกษุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรอืไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ข้าราชการที่รับเงนิบ าเหนจ็  สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้



 
ถาม  ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง นายก อบต.,รอง 
นายก อบต.,สมาชิก อบต.,ก านัน,ผูใ้หญ่บา้น สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า  
แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ 
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุอาศัยอยู่ท่ีต่างประเทศ  แต่ยังมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย  สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอ านาจให้
บุคคลยื่นแทน 
 
ถาม  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว  สามารถ
เปลี่ยนแปลงวธิีการรับเงินได้หรือไม ่
ตอบ  ได้  โดยมายื่นความประสงค์ได้ทีส่ านักปลัด  
อบต.เขาไพร 
***หากมีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติ ติดต่อ
สอบถามได้ที่ อบตเขาไพร  โทร.075-2480869*** 

 

 



แผนผงัแสดงข ัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
( การรบัข ึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ ) 

 
ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

1 นาท ี/ ราย 

 

 

 
เจา้หน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/สมัภาษณ์/บนัทกึ   เสนอคณะกรรมการหรือ จนท.ทีไ่ดร้บั 
 ขอ้มูลเพิม่เตมิ15 นาที/ราย     มอบหมายตรวจสอบคุณสมบตัิ 
 
 
 
        เสนอผูบ้งัคบับญัชา(ผูบ้รหิาร) 1 นาที/ราย 
 
 
 
เอกสารส าหรบัการขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ    แจง้ผล/ออกใบรบัลงทะเบียนตามแบบค าขอ 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน         1 นาที/ราย 
6. ส าเนาทะเบียนบา้น     
7. ใบมอบอ านาจ (ถา้มี) 
8. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

 
 
 
 
***ข ัน้ตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ เดมิ 15 นาท/ีราย  เวลาปฏบิตังิานทีป่รบัลด  5-6 นาท ี/ราย*** 
 หมายเหต ุ :  รบัขึน้ทะเบยีนภายในวนัที ่ 1  มกราคม – 30 พฤศจกิายน ของทกุปี หรอืตามระเบยีบทีก่ าหนด 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



สารพันค าถาม 
 

ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคกุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้  เพราะถือว่าเป็นผูม้สีิทธิ์ตาม
ระเบียบ หรือกรณีได้รับเงินเบี้ยยังชพีอยู่แล้ว ภายหลงั
ต้องโทษคดีสิ้นสดุ ได้รับโทษจ าคุก ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
หรือมสีิทธิได้รับเบีย้ยังชีพ เช่นกัน  
 
ถาม  บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรม
ควบคุมโรคสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์อยู่แล้ว  จะสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้ 
 
ถาม  พระภิกษุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรอืไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ข้าราชการที่รับเงนิบ าเหนจ็  สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้



 
ถาม  ผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง นายก อบต.,รอง 
นายก อบต.,สมาชิก อบต.,ก านัน,ผูใ้หญ่บา้น สามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า  
แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ 
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุอาศัยอยู่ท่ีต่างประเทศ  แต่ยังมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย  สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอ านาจให้
บุคคลยื่นแทน 
 
ถาม  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว  สามารถ
เปลี่ยนแปลงวธิีการรับเงินได้หรือไม ่
ตอบ  ได้  โดยมายื่นความประสงค์ได้ทีส่ านักปลัด  
อบต.เขาไพร 
***หากมีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติ ติดต่อ
สอบถามได้ที่ อบตเขาไพร  โทร.075-2480869*** 
 


