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คํานํา 

 
                     การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ.
2540  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543  ไดกําหนดใหมีการจัดระบบการบริการสาธารณะ
ตามอํานาจและหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง ซึ่งอีก
หนึ่งภารกิจที่สวนราชการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินคืองานสวัสดิการสังคม เร่ืองการใหบริการสวัสดิการ
ดานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส 
 
                     ดังนั้นเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลนา
บัวจึงไดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติงาน”การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส  เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

                                                                                                  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
                                                                                                  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทนํา 
 

                      คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดการดําเนินงานการใหบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลนาบัวดําเนินการอยู เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามรายละเอียดในคูมือนี้สามารถนําไปปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณของทองถ่ิน 
ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงผลประโยชนที่กลุมเปาหมายจะไดรับเปนวัตถุประสงคหลกั 

                       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงาน
กับกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                                        หนา 
สวนที่ 1 
คูมือการปฏิบัติงานดานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
บทที่ 1   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     1 
           - ความหมายของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      1 
           - ความเปนมาของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      1 
           - วัตถุประสงคในการดําเนินงาน       1 
           - ประโยชนของการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     1 
 - คุณสมบัติของผูสูงอายุ        2 
 - การคาํนวณเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแบบขั้นบันได     2 
 
บทที่ 2  กระบวนการดําเนินงานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     3 
          - การย่ืนคําขอ         3 

- การตรวจสอบและจัดทําประวัติผูมีสิทธิ      4 
- งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     4 
- การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      4 
- หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ       5 
- การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ       5 
- การรายงานผลการดําเนินงาน       5 
 

บทที่ 3  บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของ 
- บทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      6 
 

สวนที่  2 
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ 
           ความเปนมาการใหบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ    7 

- โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ       8 
- คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ     8 
- ขั้นตอนการย่ืนคําขอ        8 
- การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ     9 
- งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยความพิการ     9 

          - การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยความพิการ      10 
          - หนาที่ของผูรับเบ้ียความพิการ       10 
             
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ                         
 
สวนที่ 3 
คูมือการปฏิบัติงานการใหบริการสวัสดิการดานเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

- การจัดสวัสดิการแกผูติดเชื้อเอดส       11 
- วัตถุประสงค         11 
- วิธีการดาํเนินการ        11 
- คุณสมบัติของผูรับเบี้ยยังชีพเอดส      11 
- หลักฐานการขอรับเบ้ียยังชีพเอดส      12 
- งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส   12 
- การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส     13 
- หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส      13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

สวนท่ี1 
คูมือการปฏิบัติงานดาน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 
ความหมายของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
                เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมายถึง  สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุรูปแบบหนึ่ง เพ่ือจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลใน
การสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน 
เน่ืองจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ถูกทอดท้ิง และไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได 
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดโดยปกติตามควรแกอัตภาพ โดยใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุเปนเงิน
จนตลอดชีพ 
 
ความเปนมาของเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
                การสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสงเคราะหดําเนินการมาตั้งแตป พ. ศ. 
2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการกองทุน
สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชนเพ่ือจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะหเบ้ียยังชีพชวยเหลือ
ผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิกจายเงินตามโครงการ 
ดังกลาว เปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลไดใหความสําคัญตอผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง จึงไดเพิ่มจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมมากขึ้นทุกป  จนถึงป พ.ศ.2542  รัฐบาลไดเพ่ิมเงินเพ่ิมพิเศษ
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแกผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน รวมเบ้ียยังชีพที่ผูสูงอายุไดรับคนละ 
300บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ ปจจุบันรัฐบาลไดจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุทุกคนที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป 
ตามขั้นบันได 
  
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

    1.เพื่อเปนการกระจายบริการของรัฐใหแกผูสูงอายุ 
    2.เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ วารัฐไมไดทอดท้ิง แตพยายามใหความชวยเหลือและ   

ยังเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ 
         3.เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน โดยไมตองอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ ซึ่งเปนทางเลือก   

 สุดทายที่จะชวยเหลือผูสูงอายุ 
 
ประโยชนของการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

1. ดานเศรษฐกิจ 
            ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในชวงสุดทายอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ไดรับการตอบสนองความตองการดานปจจัย 4 และถือเปนการกระจายรายไดไปสู
ประชากรที่สมควรไดรับการชวยเหลือในบ้ันปลายของชีวิต 
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2. ดานสังคม 
            เปนกิจกรรมท่ีปลุกจิตสํานึกของชุมชนที่มีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไดรวมกันปองกันแกไขปญหาของชุมชน ไม
ทอดทิ้งผูสูงอายุในชุมชน และเปนการใชชุมชนเปนฐานในการใหบริการ 

3. ดานจิตใจ 
            กอใหเกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคณุคา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข 
ตลอดจนเปนที่พ่ึงของบุตรหลานและครอบครัว 

 
คุณสมบัติของผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ 

 1.มีสัญชาติไทย 
 2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

           3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
           4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่
รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

    
การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได 

 จํานวนเงินเบ้ียยังชีพที่ผูสูงอายุจะไดรบัในปจจุบัน(ป 2558) คิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได 
  แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุเปนชวงๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเร่ือยๆ โดยเร่ิมตั้งแต

อายุ 60 ป 
 

ตารางการคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ(แบบขั้นบันได) 
……………………………………………………….. 

ขั้น อายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 
ขั้นที่ 1 60-69 600 
ขั้นที่ 2 70-79 700 
ขั้นที่ 3 80-89 800 
ขั้นที่ 4 90 ขึ้นไป 1,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่  2 
กระบวนการดําเนินงานเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 
1.  การยื่นคําขอ 
     ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  

          ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผู ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป     
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคการบริหารสวนตําบลนาบัว หรือ สถานที่  ที่องคการ
บรหิารสวนตําบลนาบัวกําหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 
                     1.1  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
                     1.2  ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
                     1.3  สมุดบัญชีเงินฝากพรอมสําเนา สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงิน เบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 
                     ในกรณีท่ีมีความจําเปน ผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได อาจมอบอํานาจเปนลาย 
ลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได 
                     ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมา   ให
ถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบแลว 
                     ในกรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเบ้ียผูสูงอายุจากองคการบริหารสวนตําบลนาบัวยายภูมิลําเนาไปอยู องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวยังคงจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะสิ้นปงบประมาณนั้น 
หากมีความประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมตองไป ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ 

              
            หมายเหตุ  การนับอายุวาจะอยูในข้ันที่เทาไหร ใหนับ  ณ  วันที่  30  กันยายน  เทานั้น เชน 

1. นาย ก.  เกิด 30 กันยายน  2488   ณ  วันที่  30  กันยายน 2558 นาย ก.จะ อายุ  70  ป   
                              หมายความวา  นาย ก. จะไดรับเงนิเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท  ในเดือน ตุลาคม 2558   
                              (ปงบประมาณ 2559)  

2. นาง ข. เกิด  1  ตุลาคม 2488  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2558 นาง ข.จะอายุ 69 ป
หมายความวา นาง ข.จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบป
ถัดไป 

                         การนับรอบงบประมาณ คือ  1  ตุลาคม-30 กันยายน เชน 
1. ปงบประมาณ 2558 จะเร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 
2. ปงบประมาณ 2559 จะเร่ิมตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
   
 
2.  การตรวจสอบและจัดทําประวัติผูมีสิทธิ 
               ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวดําเนินการตรวจสอบสถานะ ของผูรับเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยูตอองคการบริหารสวนตําบลนาบัว โดยจะแสดงดวย
ตนเองหรอืใหมีการรับรองของนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินก็ได 
                ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการดังกลาวใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
ตรวจสอบการดาํรงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลกัฐานอ่ืน ที่สามารถตรวจสอบได 

 
 3.  งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
           ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
                  3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฏหมายวาดวยการนั้น 
                  3.2 การจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
                  3.3 การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิ ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวจายเปนเงินสด หรือ
โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลท่ีไดรบั มอบอํานาจเปนหนังสือจาก
ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันที่  10  ของทุก เดือนในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตอง
ตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับมอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัวกําหนดหรือ 
ตามที่ตกลงกันเปนอยางอื่น 
 
4.  การสิ้นสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
             สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
                    4.1  ตาย 
                    4.2  อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
                    4.3  แจงสละสิทธิการขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
                    4.4  มีตําแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) 
                    กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาบัว สั่ง
ระงับการจายเงนิเบี้ยผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 
                    กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงการตายตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน
ไดรบัแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนน้ัน แจงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
จายเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ 
                     กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคการบริหารสวนตําบลนา
บัวปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบล   นาบัว
กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 
                     หากไมมีผูคัดคาน ใหองคการบริหารสวนตาํบลนาบัวพิจารณาสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจายเงินเบี้ย
ผูสูงอายุทันที 
                     ในกรณีท่ีมีการคัดคานใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 
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 5. หนาท่ีของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
                      5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
                      5.2 เมื่อยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน 
                      5.3 ตองแจงขอมูลเพื่อใหองคการบริหารสวนตาํบลนาบัว ไดรับทราบ                                          
                      5.4 ใหผูท่ีรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ระหวาง 1-  
  5  ตุลาคม  ของทุกป 

5.5 กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบ้ียยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาบัวทราบ 
(พรอมสําเนามรณบัตร)       
 
6. การติดตามผลการจายเบ้ียยังชีพ 
             ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 
                      6.1  ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวติดตามผลการจายเบี้ยผูสูงอายุ วาผูสูงอายุไดรับเงินตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและไดรับเงินครบหรือไมนอกจากนี้ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาใหความชวยเหลือใน
ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
                      6.2  ในกรณีที่มีการรองเรียนวาผูสูงอายุมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัว
ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจรงิใหระงับการจายเงินทันที 
 
7.  การรายงานผลการดําเนินงาน 
             ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ 
                      7.1  องคการบรหิารสวนตําบลนาบัวรายงานรายชื่อผูสูงอายุที่ไดขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพใหประชาชน 
รับทราบ โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
                      7.2  หลังจากเบิกจายเงินใหผูสูงอายุแลว ใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวรายงานผลการดําเนินการ
ตามแบบรายงานเปนรายเดือนใหอําเภอจังหวัดทราบ 
                      7.3  องคการบริหารสวนตําบลนาบัวรายงานการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพใหหนวยงาน
เจาของงบประมาณทราบเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่  3 
บทบาทของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 
              ในการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ซึ่งปจจุบันไดเปนภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ผูรับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทในการดําเนินงานของบุคลากรท่ีเก่ียวของ มีดังน้ี 
             1. สํารวจผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีมีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทองถ่ินที่ตัวเองรับผิดชอบ 
             2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนท่ีผานการตรวจสอบคุณสมบัติ 
             3. นําสงรายชื่อผูสูงอายุที่ผานคุณสมบัติไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผูวา
ราชการจังหวัดตอไป 
             4. จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพที่ผานการอนุมัติแลว และติดประกาศในที่เปดเผยตอ
ประชาชน 
             5. แจงใหผูสูงอายุที่ ได รับเบี้ยยังชีพทราบ จัดทําเอกสารหนังสือตางๆตามแบบที่ กําหนดไดแก หนังสือ
พินัยกรรม หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองวาจะแจงการเสียชีวิต และหนังสือรบัรองการมีชีวิต 
             6. ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ โดยวิธีการเบิกจายเงินแลวแตความเห็นชอบของ อบต. ภายใต
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
             7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ โดยหากจายเงินใหผูสูงอายุเปนเงินสดใหใช
หลักฐานใบสําคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
             8. ในกรณีที่ผูสูงอายุเสียชีวิตระหวางงวด ใหเปนสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมท่ีผูสูงอายุระบุไวหรือหากไมมี
พินัยกรรมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการระงับการจายเงิน 
             9. ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนวาผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหดําเนินการตรวจสอบและ
รายงานหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเพื่อทําการระงับตอไป 
            10. เย่ียมเยียนและติดตามผลผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานให
ดําเนินการชวยเหลือและใหคําปรกึษาแนะนํา 
             11. ประชาสัมพันธการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหประชาชนในทองถ่ินไดรับทราบทุกรปูแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สวนท่ี  2 
คูมือการปฏิบัติงาน  

การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพ
คนพกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่ 1 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ 

............................ 
1.ความเปนมาการใหบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
              เดิมการใหความชวยเหลือคนพิการ เปนบริการท่ีจัดโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญ มีรัฐดําเนินการเพียงเล็กนอย 
โดยมีกลุมเปาหมายเฉพาะคนพิการท่ีมาขอรับบริการ ซึ่งประสพความทุกขยากเดือดรอน และมีรูปแบบของการใหความ
ชวยเหลือในลักษณะของการใหหรือการสงเคราะหเปนรูปธรรม เชน เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารง
ชีพ 
              ตอมาการชวยเหลือไดขยายไปสูการปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพทางการแพทย การศึกษา 
อาชีพ และสังคมใหแกคนพิการท่ีสามารถพัฒนาไดในกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เขาถึงสวัสดิการสังคมดังกลาวจึง
มีเพียงสวนนอย ซึ่งสวัสดิการสังคมที่จัดใหแกคนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย  จัดบริการชวยเหลือทางการแพทยแกคนพิการตาม
กระบวนการการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการใหดีข้ึน 

1.2 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแกคนพิการในวัยเรียนในระบบการศึกษาใน
โรงเรียนโดยเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตามแผนการศึกษา
แหงชาติ 

1.3 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพ โดยจัดบริการฝกอาชีพใหแกคนพิการในวัยทํางาน ใน
ลักษณะของการฝกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพรอมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศึกษาวิชาชีพใน
โรงเรยีนหรือสถาบันการฝกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษารวมกับคนทั่วไป 

1.4 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยไดมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง
ในสถานที่และบริการสาธารณะสําหรับคนพิการเพ่ือสงเสริมใหคนพิการสามารถพึ่งพาตนเอง มีสวนรวมในกิจการสังคม
และสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดโดยสะดวกและปลอดภัยเทาเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคม  

1.5 การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห ถือเปนแนวทางสุดทายในการใหความชวยเหลือคนพิการทุก
ประเภทความพิการ 
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โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

ความเปนมาของโครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
                     ปจจุบันการเพิ่มจํานวนของคนพิการเปนสาเหตุหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการพัฒนาทางการแพทย และการ
สาธารณะสุขท่ีเจริญกาวหนา และการตั้งครรภนอกสมรสที่เกิดขึ้นจากกลุมนักเรียนวัยรุน คนงานกอสรางสวนใหญจะใช
วิธีขจัดปญหาโดยการทานยาขับ แตไมเปนผลสําเร็จ ดังนั้น เมื่อใหกําเนิดเด็กพิการแลวมักจะทอดทิ้งไวตามโรงพยาบาล
หรอืที่สาธารณะตางๆจึงนับเปนภาระแกสังคมเปนอยางมาก 
 

                      ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมที่เนนใหคนพิการอาศัย
อยูกับครอบครวั โดยครอบครัวและชุมชนไดมีบทบาทในการดูแลและแกไขปญหาของคนพิการ 
วิธีการใหสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนิเบี้ยความพิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552  
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20 (9)  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550  ดังน้ี 

 
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ 
                       ผูที่มีสิทธิไดรับพิจารณาการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังน้ี 

1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
1.3 มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
1.4 ไมเปนบคุคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 
2. ขั้นตอนการยื่นคาํขอ 
                       ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปงบประมาณถัดไปดวยตนเอง ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาบัว หรือสถานท่ีที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
กําหนด โดยมีหลักฐานพรอมสําเนาที่ผูขอรับเงินเบ้ียความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ดังตอไปนี้ 

     2.1 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
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                          2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบ้ีย  
ความพิการผานธนาคาร 
 
                         ในกรณีที่คนพิการเปนผู เยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลแลวแตกรณี ย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว 
                          สําหรับคนพิการในกรณีอื่นนอกจากบุคคลในเบ้ืองตน ซึ่งไมอาจยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหผูดูแลคน
พิการยื่นคําขอแทนโดยใหผูท่ีเช่ือถือไดรับรองสถานะของคนพิการ แตตองนําหลักฐานของคนพิการและผูดูแล คนพิการ
แสดงตอเจาหนาที่ดวย 
                           ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง และยาย
ภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จายเบี้ย ยังชีพคนพิการยังคงจายเบี้ย
ความพิการตอไปจนกวาจะสิ้นสุดปงบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงใหมในปงบประมาณถัดไป  ตองไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการ ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 
 
3. การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ 
                             ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  องคการบริหารสวนตําบลนาบัวจะดําเนินการตรวจสอบสถานะ
ความพิการและการดํารงอยูของคนพิการ 
 
4. งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยความพกิาร 
                            4.1 การต้ังงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคการบริหารสวน ตําบล
นาบัวดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจายเบี้ยความพิการ 
                            4.2 การจายเงินเบี้ยความพิการใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

       4.3 การจายเงินเบี้ยความพิการใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาย
เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิรับเบ้ียความพิการหรือในนามผูดูแลคนพิการเปนรายเดือน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากลาชาเกินกวากําหนดดังกลาว ตองเปนกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงไดในการจายเงิน
ใหแกผูดูแลคนพิการ ตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ ผูดูแลคนพิการ และตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิ
ไดรบัเบ้ียความพิการยังมีชีวิตอยู 
 
                   หมายเหตุ  ปจจุบัน (ปงบประมาณ พ.ศ.2558) เบี้ยยังชีพคนพิการ  800 บาท/คน/เดือน 
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5. การสิ้นสุดการไดรับเงินเบ้ียความพิการ 
           สิทธิของผูไดรับเงินเบ้ียความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 

5.1 ตาย 
5.2 อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
5.3 แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนสิทธิ

ไดรบัเบ้ียความพิการ 
      กรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียความพิการดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สั่ง

ระงบัการจายเงินเบ้ียความพิการสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 
                          กรณีผูรบัเงินเบ้ียความพิการตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินแจงการ ตายตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ิน
ไดรบัแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
จายเบี้ยความพิการ 
                           กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน  ทองถ่ินกําหนดเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาวันหากไมมีผูคัดคาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาสั่งถอน รายชื่อ และระงับการจายเงิน
เบ้ียความพิการทันที 
                           ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 
 
6. หนาท่ีของผูรับเบี้ยยังชีพความพิการ 
                       6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
                       6.2 เม่ือยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไปอยูภูมิลําเนาอื่น 
                       6.3 ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไดรบัทราบ 

             6.4 ใหผูที่รับเบี้ยยังชพีผูปวยเอดสแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ระหวาง  
1-5  ตุลาคม  ของทุกป 

 6.5 กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบ้ียยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาบัวทราบ 
(พรอมสําเนามรณบัตร)       
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  3 
คูมือการปฏิบัติงาน  

การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพ
ผูติดเช้ือเอดส 
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การจัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
........................... 

“ผูปวยเอดส”หมายความวาผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว 
“ผูอุปการะ”หมายความวา บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอื่นที่
ผูปวยเอดสไดรับการชวยเหลือ 
                ปจจุบันผูปวยเอดสมีจํานวนมาก ทั้งในหมูบานตามชนบทและชุมชนในเมือง ซึ่งสวนใหญมีสภาพความ
เปนอยูยากจน บางรายมีอาการเจ็บปวยคอนขางรุนแรง สุขภาพรางการทรุดโทรม ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ขาดผูอุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม กอใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องกับผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดสและครอบครัว 
ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับกับปญหาของผูไดรับผลกระทบจากโรคเอดสเหลานี้ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จึงไดมีโครงการจัดสวัสดิการแกผูติดเชื้อ
เอดสลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
วัตถุประสงค 
                1.เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเอดสสามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนไดตามปกติ 
                2.เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ดานคาครองชีพใหแกครอบครัวของผูปวยเอดส ใหสามารถ  
ครองชีพไดตามอัตภาพ 
 
วิธีการดําเนินการ 
                 การใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส โดยองคการบริหารสวนตําบลนาบัว เปนผูดําเนินการภายใต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
 
คุณสมบัติของผูรับเบ้ียยังชีพเอดส 
                1. เปนผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรบัรองและทําการวินิจฉัยแลว 
                2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบ 
อาชีพเลี้ยงตนเองได ผูปวยเอดสท่ีมีคุณสมบัติขางตนและมีความประสงคจะขอรับเงนิสงเคราะห ให ย่ืนคําขอตอผูบริหาร
ทองถ่ินที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู 
                ในกรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถดําเนินการมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได จะมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 
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หลักฐานการขอรับเบี้ยยังชีพเอดส 
                1. ใบรับรองแพทยโดยใหระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บปวยท่ีปรากฏ 
                2. ทะเบียนบานของผูปวย 
                3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดส 
                4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรบักรณีผูปวยเอดสประสงครับเงนิสงเคราะหผานธนาคาร 
 
งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส 
                องคการบริหารสวนตําบลนาบัวอาจตั้งงบประมาณของตนเองหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบรหิารสวนจังหวัดสุรินทร เพ่ือใหการสงเคราะหไดในกรณีดังน้ี 
                1. จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
                2. จายสมทบใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรฐัอยูเดิม ใน
กรณีที่อัตราท่ีไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัวจายใหแกผูมีสิทธิไดรบัเงิน 
                 ในกรณีในการจายเงินใหแกผูระบมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับมอบ
อํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู 
                 หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัวบันทึกรายละเอียดการโอน
เงนิในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอนเงนิเปนหลักฐานประกอบการจายเงินและใหเก็บรักษาหลักฐาน
การจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพไวเพ่ือการตรวจสอบ 
               3. การจายเงนิใหจายไดในอัตราดังนี้ 
                   3.1 จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
                   3.2 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจายเกินกวาอัตราที่กําหนด สามารถกระทําได ทั้งนี้
ตองไมเกินกวาสองเทาของอัตราท่ีกําหนด หรือไมเกินกวาหน่ึงพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและให
คํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                   3.3การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน ดวยวิธีหนึ่งวิธี
ใดตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรบัเงนิเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้ 
                   (1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธ์ิไดรับเงินสงเคราะห 
                   (2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ์ไดรับเงิน
สงเคราะห 
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การสิ้นสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
          สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสิ้นสุดลงในกรณีตอไปนี้ 

    1.ตาย 
    2.ขาดคณุสมบัติ 
    3.แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียผูปวยเอดส เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีสิทธิไดรับเบ้ีย

ยังชีพผูปวยเอดส 
           กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ส่ังระงับการ
จายเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 
 
หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
            1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
            2. เมื่อยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไปอยูภูมิลําเนาอื่น 
            3. ตองแจงขอมูลเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไดรับทราบ 

  4. ใหผูที่รับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ระหวาง 1-5    
      ตุลาคม  ของทุกป 
  5. กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงนิเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลนาบัวทราบ (พรอม   
      สําเนามรณบัตร)       

 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 

           
 
       



 
 
 
 
        ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ทะเบียนเลขที่..................../25๖๑ 

 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 
      ผูย่ืนคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูรับ
มอบอํานาจ) .................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

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

เขียนท่ี.................................................... 
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล...................................................... 
เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ...................  อายุ................ป  สัญชาติ...........................มีชื่ออยูในสาํเนา 
ทะเบียนบานเลขที่......................หมูที่/ชุมชน..............................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท......................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอ    ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ.................................... 
รายไดตอเดือน..........................................บาท  อาชีพ................................................................................ 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

  ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ   ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม  เมื่อ........................................................... 

 มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  โดยวิธีดงัตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
 
พรอมแนบเอกสาร ดงัน้ี 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชพีผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  สําเนาบัญชีเงนิฝากธนาคาร..................................บัญชีเลขท่ี....................................ช่ือบัญชี..................................... 

 “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ  เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษบําเหน็จ
รายเดือน  หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวา
ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ” 

 

 
 

(ลงช่ือ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................... 
       (..........................................................)          (.............................................................) 
        ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ           เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน.                                                                                                                              
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
        ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว 
..................................................................................................... 
 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
...........................................................................................  แลว  
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
 
..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังนี้ 
 
  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 

คําสั่ง 
           รับข้ึนทะเบียน    ไมรับข้ึนทะเบียน    อ่ืนๆ.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(นายเฉลมิพล  เขียวหวาน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
วัน/เดือน/ป.................................................................... 

 

 

 

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                            

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... 
 การลงทะเบียนครั้งน้ี  เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยจะไดรับเงิน       เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ ตั้งแตเดือน..........................................ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน กรณีผูสูงอายุยาย
ภูมิลําเนาไปอยูท่ีอื่น จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ณ  ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหม ทั้งนี้เพื่อเปน
การรกัษาสิทธิใหตอเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือมอบอํานาจ 

                                     เขียนท่ี ................................................................ 

                        วันท่ี................เดือน..............................................พ.ศ……......... 
 

 โดยหนังสอืฉบับน้ีขาพเจา......................................................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตรประชาชนเลขท่ี 

.......................................................ออกให  ณ .................................................................เมื่อวันท่ี............................................. 

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี ..............ตรอก/ซอย........................................................ถนน..................................................... 

.ตําบล นาบัว     อําเภอพนมดงรัก     จังหวัดสุรินทร 

 ขอมอบอํานาจให.........................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตรประชาชนเลขท่ี 

...................................................ออก ให  ณ..........................................................เม่ือวันท่ี......................................................... 

อยูบานเลขท่ี.....................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................แขวง/ตําบล.................... 

เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด............................................... 

 เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา  ในกิจการดังตอไปนี้ 

(   ) ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ  
(   ) รับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ ดวยเงินสด 
(   ) รับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ โดยโอนผานบัญชีธนาคารผูรับมอบอํานาจ 
(   ) เปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ 

 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง
ท้ังส้ิน 
 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพน้ิวมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
 

    ลงช่ือ.......................................................................ผูมอบอํานาจ 

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

  ลงช่ือ......................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

    ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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

    ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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

 
 
 
 
 



ทะเบียนเลขท่ี..................../25๖๑ 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 

เฉพาะกรณีคนพกิารมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูย่ืนคําขอฯแทนตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของกับคนพิการ 

ท่ีขอขึ้นทะเบียน โดยเปน       ⃞  บิดา- มารดา        ⃞  บุตร          ⃞  สามี – ภรรยา       ⃞  พี่นอง        ⃞  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 
ช่ือ – สกุล  (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ) ......................................................................................................................................... 

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

เขียนท่ี........................................................................ 
วันท่ี.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................    

  คํานําหนานาม      ⃞ เด็กชาย       ⃞ เด็กหญิง       ⃞ นาย       ⃞  นาง      ⃞ นางสาว        ⃞  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
ช่ือ ........................................ .......................นามส กุล .........................................................เกิด วัน ท่ี .................เดื อน
...........................................พ.ศ. .................อายุ................ป สัญชาติ..............มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี...................หมูท่ี
....................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.....................จังหวัด................... 
รหัสไปรษณีย....57250..........โทรศัพท........................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการประชาขน ท่ียื่นคําขอ        ⃞ -     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞ -     ⃞  
ประเภทคนพิการ      ⃞  ความพิการทางการเห็น             ⃞  ความพิการทางสติปญญา 

                ⃞  ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  ⃞  ความพิการทางการเรียนรู 

                ⃞  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ⃞  ความพิการทางออทิสติก 

                ⃞  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    

สถานภาพสมรส          ⃞  โสด       ⃞  สมรส       ⃞   หมาย        ⃞   หยาราง       ⃞  แยกกันอยู       ⃞   อื่น ๆ  ……………………………… 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได.................................................................................โทรศัพท........................................................ 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดกิารภาครัฐ       ⃞  ยังไมเคยไดรับเบ้ียยังชีพ         ⃞   เคยไดรับ (ยายภูมลิําเนา) เขามาอยูใหม  
            เม่ือ........................................................ 

       ⃞  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ       ⃞  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส        ⃞  อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 

       ⃞  มีอาชีพ (ระบุ)......................................................................  รายไดตอเดือน (ระบุ)........................................................  บาท 

       ⃞  มีความประสงครับการฝกอาชีพ.............................................................................................................................................. 
         มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชัพความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 

       ⃞  รับเงินสดดวยตนเอง           ⃞  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ์/ผูดูแล 

       ⃞  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ์       ⃞  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ์/ผูดูแล   

  ธนาคาร...................................................................เลขบัญชี         ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞ -      ⃞     ⃞      ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞ 
  พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

       ⃞  สาํเนาบัตรประจําตวัคนพิการ            ⃞  สําเนาทะเบียนบาน 

       ⃞  สาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินฝากธนาคาร) 

       ⃞  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯ แทน) 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
 
(ลงช่ือ).....................................................ผูย่ืนคําขอ  (ลงช่ือ)....................................................เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
          (....................................................)             (นางสาวผกายกุล  สวุรรณใจ.) 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ ด.ช/ด.ญ/ นาย / นาง/นางสาว/ 

................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

.....................................................................................................................    
แลว 

       ⃞ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน    

       ⃞ เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ 

............................................................................................ 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................... 
(.นางสาวผกายกุล  สุวรรณใจ) 
เจาหนาที่ผูท่ีรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
เรียน    นายก อบต.ธารทอง 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดงัน้ี 

       ⃞ สมควรรับลงทะเบียน        ⃞ ไมสมควรรบัลงทะเบียน 
 
 
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................. 
                       (                                    ) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (                                   ) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................ 
                        (                                   ) 
 
 

คําสั่ง 

         ⃞ รบัลงทะเบียน        ⃞ ไมรับลงทะเบียน        ⃞ อื่น ๆ 
............................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   
                                                          (ลงช่ือ) .................................................................... 
                                                                       (นายเฉลมิพล  เขียวหวาน) 
                                                               นายกองคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 
                                                          วันท่ี / เดือน / ป ............................................................ 
 

 

 

 

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 . 

ขาพเจา....................................................ไดย่ืนแบบคาํขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ............. 
 การลงทะเบียนครั้งน้ี  เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ โดยจะไดรับเงิน       เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ต้ังแตเดือน..........................................จํานวน ๘๐๐ บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอื่น จะตอง
ไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ณ  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหม ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

หนงัสือมอบอํานาจ 
         ท่ี .................................................................. 

วันท่ี................เดือน......................................พ.ศ. ................... 
                    โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา....................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร.................................................................... 
เลขท่ี................................ ออกให ณ........................................เมื่อวันท่ี................................อยูบานเลขท่ี............................................... 
หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................................หมูบาน/ชุมชน................................................................... 
ตําบล......................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................................. 

                       ขอมอบอํานาจให .........................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร...................................................................... 
เลขท่ี................................ ออกให ณ...........................................เม่ือวันท่ี..............................อยูบานเลขท่ี............................................... 
หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..........................ถนน.........................................หมูบาน/ชุมชน................................................................... 
ตําบล....................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด................................................................... 
                        เปนผูมีอํานาจ.....................................................................................................................แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
                        ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวา  ขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองท้ังส้ิน 
  เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาได  ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพน้ิวมือ  ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
                ลงช่ือ...................................................ผูมอบอํานาจ 
                (............................................) 
          
        ลงช่ือ.................................................ผูรับมอบอํานาจ 
                (............................................) 
 
 
         ลงช่ือ...................................................พยาน 
                  (...........................................) 
 
 
        ลงช่ือ...................................................พยาน 
                 (...........................................) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทะเบียนเลขท่ี….........................../2561 
 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
ผูยื่นคําขอฯ          [    ]  แจงดวยตนเอง 
  [    ]  ผูย่ืนคําขอฯ  แทนตามหนังสอืมอบอํานาจ  เก่ียวของเปน................................กับผูปวยเอดสท่ีขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ – สกุล........................................................เลขประจําตวัประชาชน  .................................................... 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท..................................................... 

เขียนท่ี............................................................. 

วันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ.....................................................นามสกุล.............................................................. 
เกิดวันท่ี......................เดือน................................................ พ.ศ.  ................อายุ..............ป  สัญชาติ...................................................... 
มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขที่..................หมูที.่................ตรอก/ซอย............................................................................................. 
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพท.............................................................. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดสที่ย่ืนคําขอ  □ .................................................................................... 

สถานภาพสมรส     □  โสด   □   สมรส     □ หมาย      หยาราง      แยกกันอยู       □ อ่ืนๆ  ..................................... 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได……………………………………………….โทรศัพท........................................................................ 
เก่ียวของโดยเปน  □  บิดา-มารดา      □ บุตร       □ สามี-ภรรยา       □  พ่ีนอง       □ อ่ืนๆ  ................................................. 
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ     □   ยังไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ       □   อยูในบัญชสํีารองสงเคราะหเบ้ียยังชีพ 

 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  25...........  โดยวิธีดังตอไปน้ี  (เลือก  1  วิธี) 
□ รับเงินสดดวยตนเอง    □ รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
□ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  □ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร  ดังนี้ 
□  สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน  หรือสําเนาบัตรอื่น  ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย 
□  สาํเนาทะเบียนบาน  
□ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดส จริง 
□  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูรบัมอบอํานาจ  (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน) 
 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจรงิทุกประการ 
 
 
(ลงช่ือ)............................................................ผูย่ืนคําขอ (ลงช่ือ)............................................................เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน   
         (..........................................................)           (........................................................) 
 
หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก  และทําเคร่ืองหมาย        ลงในชองหนาขอความท่ีตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 2 - 

 
 
ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 

เรียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  □ ...........................................................  แลว 

   เปนผูมีสิทธิครบถวน 
              เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  ดังน้ี................................................................................................................................................ 
 
 

    (ลงช่ือ) .......................................................... เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
                                                              (...............................................) 
          ตําแหนง.................................................. 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนมูล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว  มีความเห็นดังน้ี 
 □   สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 □   ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
           

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

 
คําส่ัง 

 □  รับขึ้นทะเบียน 
 □   ไมรับขึ้นทะเบียน 
 □  อ่ืนๆ................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 
 

                      (..............................................)    
                                                                       นายกองคการบรหิารสวนตําบล........................... 

             ............ / ................................. / ................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

                                              ที่  ................................................................... 
 

               วันที่  .............  เดือน  .................................  พ.ศ.  .................. 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา  ......................................................................   ซึ่งเปนผูถือบัตร  ....................................... 
 

เลขที่  ..................................................   ออกให  ณ  ................................  เม่ือวันที่  ...............................  อยูบานเลขที่  .......... 
 

หมูที่  ............   ตรอก / ซอย  ............................   ถนน.........................  แขวง / ตําบล  ....................................................... 
 

เขต / อําเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 

 ขอมอบอํานาจให  ...............................................................................   ซึ่งเปนผูถือบัตร  .............................................. 
 

เลขที่  ..................................................   ออกให  ณ  ..............................  เมื่อวันท่ี  ............................  อยูบานเลขที่  ............. 
 

หมูที่  ............   ตรอก / ซอย  .............................   ถนน............................  แขวง / ตําบล  ....................................... 
 

เขต / อําเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 

 เปนผูมีอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรบัเงินสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา ไดกระทํา
ดวยตนเองท้ังสิ้น 
 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ  ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักฐานประกอบของผูรับมอบอํานาจ 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
สําเนาทะเบียนบาน   
 เอกสารอื่นๆ............................................   
 


