
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
คูมือการการปฏิบัติงาน 

การขอรับเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานรับ
ขึ้นทะเบียน เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือเปนการชวยเหลือแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูปวยเอดส ในการดํารงชีวิตและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

ดังนั้น เพื่อใหประชาชนสามารถทําความเขาใจในรายละเอียดของการรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส และรายละเอียดในการจายเบ้ียยังชีพ เพ่ือที่จะนาไปสูการใหบริการในการรับ
ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จึงไดจัดทําคูมือ
รายละเอียดในการจายเบ้ียยังชีพฉบับน้ีข้ึน โดยหวังเปนอยางย่ิงวาประชาชนจะไดรับขอมูลรายละเอียด เงื่อนไข
ในการมีสิทธ์ิไดรับข้ึนทะเบียน รายละเอียดสิทธิตางๆท่ีประชาชนพึงไดรับหลังการลงทะเบียน และไดทราบ
แนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนซึ่งทําใหเกิดประโยชนสูงสดุตอบุคคลดังกลาว และประชาชนท่ีมาขอรับบริการ 
 
 
                สํานักปลัด งานพัฒนาชุมชน 
                 โทร.๐๔๒-๔๙๐๙๘๙ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
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ผูสูงอายุ  

การรับข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียผูสูงอายุ        3  

กรณีมอบอํานาจ การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ       4  

เอกสารหลักฐาน หนังสือมอบอํานาจ       5  
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แบบคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ       7  
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กรณีผูพิการและผูปวยเอดสทําการยายภูมิลาเนาเขามาในพื้นที่     12 

การจายเบี้ยยังชีพผูพิการและผูปวยเอดส        13  

เอกสารหลักฐาน กรอกแบบฟอรม แบบคาขอลงทะเบียนรบัเบ้ียยังชีพคนพิการ   14  

กรณีมอบอํานาจผูพิการ         15 
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การขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ หรือเบ้ียยังชีพคนชรา คือ เงินชวยเหลือท่ีภาครัฐจัดสรรไวใหกับผูสูงอายุ เพื่อ
แบง เบาภาระคาใชจายในแตละเดือน และในทุกๆ ปจะมีการเปดใหผูสูงอายุรายใหมๆที่มีสิทธิเขามา
ลงทะเบียน เพื่อรับเงินในสวนนี้โดยการลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไมจําเปนตองไปลงทะเบียนใหม
ทุกปลงเพียงคร้ัง เดียวก็ไดรับสิทธิไปตลอด เวนแตกรณีท่ีผูสูงอายุยายที่อยู หรืออาจมีปญหารายชื่อตก
หลน ถึงคอยไปทําการ ยืนยันสิทธิแกไขปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ  

เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 (ชวงท่ี1)  
และ มกราคม 2564 - กันยายน 2564 (ชวงท่ี 2) 

 

คุณสมบัติของผูลงทะเบียน  
1. ผูสูงอายุครบ 60 ปบริบูรณแลวแตยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
2. ผูสูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปในปงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันท่ี 1 กันยายน 2564 (เกิดกอนวันท่ี 
2 ก.ย. 2505)  
3. สัญชาติไทย  
4. ภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลหนองพันทา 
5. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการ/สิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มี
สทิธิ ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอายุ  

 
 

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
เอกสารมีดังนี้ 
1. บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  
2. ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย 
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**กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาย่ืนไดดวยตนเอง ใหมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร ใหผูอื่นเปนผูยื่น 
ลงทะเบียนแทน โดยผูรับมอบอํานาจเตรียมเอกสารดังน้ี 
1. หนังสือมอบอํานาจ       1   ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชน (ของผูรับมอบอํานาจ)    1   ฉบับ  
3. สําเนาทะเบียนบาน (ของผูรับมอบอํานาจ)     1   ฉบับ  
**กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ์ิ เตรียมเอกสาร
ดังน้ี  
1. หนังสือมอบอํานาจ 1 ฉบับ  
2. สําเนาบัตรประชาชน (ของผูรับมอบ)     1   ฉบับ  
3. สําเนาทะเบียนบาน (ของผูรับมอบอํานาจ)     1   ฉบับ  
4. สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ของผูรับมอบอํานาจ)    1   ฉบับ  
อัตราการรับเงิน  
อายุ 60 - 69 ป ไดรับเงิน 600 บาท/เดือน                อายุ 70 - 79 ป ไดรับเงิน 700 บาท/เดือน 
อายุ 80 - 89 ป ไดรับเงิน 800 บาท/เดือน                อายุ 90 ปข้ึนไป ไดรับเงิน 1,000 บาท/เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
       

 
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่สํานกังานเทศบาลตําบลหนองพันทา  
กองสวสัดิการสังคม โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐๙๘๙ 
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หนังสือมอบอํานาจ 
เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ.......... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .........................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................ 
เลขที.่........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขที่............... 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อําเภอ....................................................เขต/
อําเภอ..................................จังหวัด................................... โทรศัพท........................................................... 

  ขอมอบอํานาจให.........................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................เลขที่
.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขที่............... 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อําเภอ....................................................เขต/
อําเภอ..................................จังหวัด................................... โทรศัพท.......................................................... 
  
 เปนผูมีอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 เปนผูมีอํานาจรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจา “ทั้งในขนาดมีชีวิติอยูหรือเสียชีวิติ” 
 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

ชื่อบัญชี.......................................................................ธนาคาร.................................................. .                 
ประเภทบัญชี...........................................เลขที่บัญชี...................................................................  

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา ได
กระทําดวยตนเองท้ังสิ้น  
          เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพน้ิวมือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
  
       
      ลงชื่อ ...................................................ผูมอบอํานาจ 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................ผูรับมอบอํานาจ 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................พยาน 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................พยาน 

            (………………………………………………) 

    

 



   

                                                                                                                             
ทะเบียนเลขที่............../๒๕๖5 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 
      ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสอืมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผูรบัมอบอํานาจ) .................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 
---- ที่อยู....................................................................................................... 
..............................................................................................................โทรศัพท................................................................ 
ขอมูลผูสูงอายุ 

เขียนที่..อบต.หนองพันทา................. 
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

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

  ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ   ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม  เม่ือ........................................................... 

 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจจากผูมสีิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 บัญชีเงินฝากธนาคาร........................บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................. 

  “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญ
พิเศษ บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ” 

           “ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และยินยอมใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนกลางภาครัฐ” 

 
(ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................... 
       (..........................................................)          (.............................................................) 
        ผูยื่นคําขอ/ผูรบัมอบอํานาจยื่นคําขอ        เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน.                                                                                                                              



หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
 

- 2 - 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
 

เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
----  แลว  
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
(ลงชื่อ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรยีน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 
 

  สมควรรบัข้ึนทะเบียน    ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 

คําสั่ง 
           รับขึ้นทะเบียน    ไมรับขึ้นทะเบียน    อ่ืนๆ.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
   ( นายวันนะชัย วันมะโน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 
 

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

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                            

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... 
     การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงนิเบี้ยยังชีพตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ
ตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยไดรับตั้งแตเดือน....................พ.ศ............
เปนตนไป กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูที่อ่ืนจะตองไปลงทะเบียนยื่นคํารองขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ องคกร
บริหารสวนทองถ่ินแหงใหมที่ยายมาแตไมเกินเดือนพฤศจิกายนของปนั้น ทั้งนี้ผูสูงอายุจะไดเบี้ยผูสูงอายุ ณ องคกร
บริหารสวนทองถ่ินเดิมปงบประมาณที่ไดลงทะเบียนไว และรับที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมในปงบประมาณถัดไป 
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   ผูพิการ/ผูปวยเอดส 
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การรับข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูพิการ 

 ผูมีสิทธิ์จะไดรับเงินเบ้ียความพิการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี  
1.มีสัญชาติไทย  
2.มีบัตรประจาตัวคนพิการ  
3.มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน  
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของสถานสงเคราะหของรฐัตามรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนษุยประกาศกําหนด  
คนพิการซึ่งไดรับสิทธิตามที่บัญญัติไวในกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ไมเปนการตัดสิทธิที่คนพิการจะ

ไดรับสิทธิตามระเบียบนี้  
ประชาชนชาวตําบลหนองพันทา ทานใดตรวจสอบแลววาตนเองน้ันมีคุณสมบัติครบถวนและไมมี

คุณสมบัติตองหามตามที่กลาวมาในขางตน สามารถมาขึ้นทะเบียนไดท่ี ณ สํานักปลัด สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดทุกวันในเวลาทาการ ซึ่งหากทานยังไมมีบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถ
มายื่นแบบขอมีบัตรประจาตัวคนพิการที่องคการบริหารตําบลหนองพันทา ไดเชนกัน โดยรายละเอียดใน
การขอมีบัตรประจาตัวคนพิการและการข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพความพิการน้ันจะขอกลาวถึงในหัวขอ
ถัดไป 
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การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ 

หากทานยังไมมีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือบัตรประจําตัวคนพิการที่ทานมีอยูน้ันหมดอายุ สูญ
หาย ชํารุด หรือมีความเปล่ียนในสาระสําคัญเก่ียวกับตัวผูพิการ ทานสามารถยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคน
พิการไดที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา โดยนําเอกสารหลักฐานมายื่นดังตอไปนี้  

การขอมีบัตรประจําตัวคนพกิารใหม  
1. เอกสารรบัรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง (ตัวจริง) 1 ฉบับ  
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ  

**กรณีถาคนพิการมีผูดูแล ใหเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังตอไปน้ี  
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแล 1 ฉบับ  
5. สําเนาทะเบียนบานของผูดูแล 1 ฉบับ  
6. หนังสอืรับรองการเปนผูดูแลคนพิการที่รับรองโดยกํานันหรือผูใหญบานในพ้ืนที่ของทาน  

     พรอมสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่รัฐของผูรับรอง 1 ชุด  
7. *แบบบันทึก ป.ค. 14 กรณีท่ีผูดูแลคนพิการไมไดเปนญาติกับผูพิการ 1 ฉบับ  

การขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ  
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการ เลมเดิม/ใบเดิม  
2. สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ  

 
***กรณถีาคนพิการมีผูดูแล ใหเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูดูแล 1 ฉบับ  
5. สําเนาทะเบียนบานของผูดูแล 1 ฉบับ  
6. หนังสอืรับรองการเปนผูดูแลคนพิการที่รับรองโดยกํานันหรือผูใหญบานในพ้ืนที่ของทาน  

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวผูรับรอง 1 ชุด  
7. *แบบบันทึก ป.ค. 14 กรณีท่ีผูดูแลคนพิการไมไดเปนญาติกับผูพิการ 1 ฉบับ  

 
นอกจากน้ีทานสามารถขอมีบัตรประจําตัวผูพิการโดยตรงไดที่ศาลากลางจังหวัดอางทอง ชั้น 1 ณ 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังที่กลาวมา
ในขางตน  

***กรณทีี่ผูดูแลคนพิการมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดียวกันกับผูพิการและมีความเก่ียวของ 
เปนพอ แม พี ่นอง ปู ยา ตา ยาย ไมจาเปนตองรบัรองผูดูแลคนพิการ 
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ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
หลักฐานที่ตองเตรียม  

1.บัตรประจําตัวคนพิการที่มีรูปถายพรอมสําเนา  
2.ทะเบียนบานพรอมสําเนา  
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูลงทะเบียน  
ในกรณีที่ผูพิการไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเองได ทานสามารถฝากเอกสาร หลักฐานใหแก

ผูอื่นได โดยลงลายมือชื่อหรือรอยน้ิวมือลงบนเอกสารยืนยันสําเนาเอกสารหลักฐานและลงลายมือช่ือหรือ
รอยนิ้วมือยืนยันสิทธิยื่นคาขอในบริเวณที่กําหนดไวในแบบฟอรมคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

กรณีผูพิการไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถใชสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูอ่ืนได โดยเซ็น
หนังสือมอบอํานาจมาใหพรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจและเอกสารหลักฐาน
ซึ่งกลาวมาทั้งหมดในขางตน  

หลังจากทําการขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูพิการจะมีสิทธ์ิไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการในเดือน
ถัดไป โดยจะไดรับเบ้ีย 800 บาทตอเดือนในเดือนถัดไปหลังจากเดือนท่ีเร่ิมจดทะเบียนคนพิการ  

***แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หนังสือมอบอํานาจ สามารถขอรับไดที่งาน
พัฒนาชุมชน สํานักองคการบริหารสวนตําบลหนองอพันทา  

****การมอบอํานาจการรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ควรมอบใหกับผูที่ไวใจไดจริงๆ เชน ญาติ พี่นอง ลูก 
หลาน เปนตน เพ่ือผลประโยชนของผูมีสิทธิรับเบ้ียความพิการเอง 
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การย่ืนคํารองขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

การจายเงินสงเคราะหผูปวยเอดสดําเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  

ผูมีสิทธิ์จะไดรับเงินเบ้ียผูปวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
1.มีสัญชาติไทย  
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน  
3.มีรายไดไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุปการะเล้ียงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  
4.ไดการรับรองและวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยโรคเอดส**  

**ตองวินจิฉัยวาเปนผูปวยโรคเอดสแลวเทานั้น หากแตเปนผูติดเช้ือHIV จะยังไมถือวามีสิทธ์ิไดรับเงินเบ้ีย
ยังชีพตามระเบียบนี้  

เอกสารหลักฐานที่ใชสําหรับการข้ึนทะเบียนขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส  
1.ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลแหงรัฐรับรองวาปวยเปนโรคเอดสจริง  
2.บัตรประจาตัวประชาชนพรอมสําเนา  
3.ทะเบียนบานพรอมสําเนา  
4.สมุดเงินฝากบัญชีธนาคารพรอมสําเนา  

ในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเองได ทานสามารถฝากเอกสาร หลักฐานใหแก
ผูอื่นได โดยลงลายมือชื่อหรือรอยน้ิวมือลงบนเอกสารยืนยันสําเนาเอกสารหลักฐานใหกับทางองคการ
บริหารสวนตาํบลหนองพันทา  

กรณีผูปวยไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถใชสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูอื่นได โดยเซ็น
หนังสือมอบอํานาจมาใหพรอมกับสํา เนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู รับมอบอํานาจและเอกสาร
หลักฐานซึ่งกลาวมาทั้งหมดในขางตน  

ซึ่งเม่ือผูปวยทาการย่ืนเอกสารใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทาแลว ทางองคการ
บริหารสวนตําบลหนองพันทาจะดําเนินการตรวจสอบสภาพความเปนอยูวามีคุณสมบัติในการขอรับเงิน
สงเคราะหผูปวยเอดสหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวทางองคการบริหารตําบลหนองพันทาเย็นจะนํา
รายชื่อผูขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเสนอตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากผูบริหารทองถ่ิน
ทําการอนุมัติและผูปวยไดทําการข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูปวยจะมีสิทธ์ิไดรับเงินเบ้ียยังชีพในเดือน
ถัดไปโดยจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพเปน จํานวนเงิน 600 บาทตอเดือน  
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การจายเบ้ียผูพิการและผูปวยเอดส 
เม่ือทําการข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวยเอดสแลว ทานจะเร่ิมไดรับ เบ้ียยังชีพใน

เดือนถัดไป ซึ่งหากถึงเดือนท่ีทานมีสิทธ์ิไดรับเบ้ียยังชีพแลว ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา จะ
ดําเนินการเบิก - จายเงินเบ้ียยังชีพแกผูพิการหรือผูปวยเอดสที่มาข้ึนทะเบียน โดยจะโอนเขาบัญชีธนาคาร 
ตามท่ีผูพิการหรือผูปวยเอดสไดแจงความประสงคไวในตอนที่ข้ึนทะเบียน โดยทางองคการบริหารสวน
ตําบลหนองพันทา จะทําการจายเบ้ียยังชีพใหทานภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  

การระงับสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพคนพกิารและผูปวยเอดส 
สิทธิ์ในการรับเบ้ียยังชีพจะส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปนี้  

1. ตาย  
2. ปรากฏในภายหลังวาขาดคุณสมบัติในการรับเบ้ียยังชีพคนพิการหรอืผูปวย  
3. แจงสละสิทธ์ิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีสิทธ์ิใน
การรับเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวย  
4. ยายภูมลิําเนาออกจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา (ระงับสิทธิ์ในเดือนถัดไป)  

 

ขอปฏิบัติหลังการข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการและผูปวย 
1. ตรวจสอบรายชื่อและสิทธ์ิเร่ิมไดรับเบ้ียยังชีพของตนเอง  
2. เม่ือยายภูมิลําเนาออกจากพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไปอยูในภูมิลําเนาอ่ืน 

ตองแจงขอมูลเพ่ือใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดรับทราบ  
3. เม่ือผูพิการหรือผูปวยเสียชีวิต ใหผูดูแลหรือญาติของผูที่รับเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวยแจง

การเสียชีวิต ใหทางองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา ไดรับทราบ เพื่อที่ทางหนวยงานจะไดทําการ
ระงับในการจายเบ้ียยังชีพใหกับบุคคลดังกลาวในทันที  

 

 
 
 

    



          
ทะเบียนเลขที่ ................../๒564 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒564 (เพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 

ขอมูลคนพิการ 
เขียนที่....อบต..หนองพันทา................... 

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

                      คาํนําหนานาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืนๆ (ระบุ)   ........................................ 
ช่ือ  ....................................................................................... นามสกุล...............................................................................................................                                                                        
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .....................   อายุ...............ป  สัญชาติ................ มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบาน  
เลขท่ี ...............หมูท่ี .............. ตรอก/ ซอย ......................................... ถนน........................................หมูบาน/ชุมชน ..............................                        
ตําบล ......................................................   อําเภอ ................................................................   จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย ....................................โทรศัพท........................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชน ท่ียื่นคําขอ   ----  
ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น                                     ความพิการทางสติปญญา 

   ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย          ความพิการทางการเรียนรู 
                              ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย        ความพิการทางออทิสติก 
                              ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หมาย   หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืน ๆ .............................................. 
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได .................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรับเบ้ียยังชีพ   เคยไดรบั (ยายภูมิลําเนา) เขามาอยูใหม เมื่อ 
............................................................................. 
 ไดรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................. 
 มีอาชีพ (ระบุ) ........................................................ รายไดตอเดือน (ระบุ)...........................................(บาท)  
 มีความประสงครับการฝกอาชีพ …………………………………………………………………………………………….............................. 
 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  โดยวิธีดังตอไปนี้  (เลือก ๑ วิธี)  
 รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล 
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล 

ธนาคาร .......................................................... สาขา  ..........................................................  เลขที่บัญชี   --- 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ              สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ ผูดูแลคนพิการ และผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯ แทน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ) . ...................................................................   ผูยื่นคําขอ                (ลงชื่อ) ...................................................................  เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 
          (......................................................................)                                     (.....................................................................)  
          

หมายเหตุ :  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย    ในชอง     หนาขอความที่ตองการ  
 
 
 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูย่ืนคําขอฯ แทน  ตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของกับคนพิการ              
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ                                
ช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ ) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจําตัวประชาชน ----  ที่อยู .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. โทรศัพท …………………………………………………..….. 



 

- ๒ – 
 

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 

เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     
----   แลว  

  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

 
(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (นางสาวจรวยพร ประสาททอง) 
                    เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรยีน /อบต. หนองพันทา............................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับข้ึนทะเบียน     ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                             (                                            )           
 

คําสั่ง 
   รบัขึ้นทะเบียน      ไมรับข้ึนทะเบียน       อ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

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

                                                                     (นาวันนะชัย วัยมะโน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพันทา 

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

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .........................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................ 
เลขที่.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขที่............... 
หมูที่............ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อําเภอ....................................................เขต/
อําเภอ..................................จังหวัด................................... โทรศัพท........................................................... 

  ขอมอบอํานาจให.........................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................เลขที่
.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันที่................................อยูบานเลขท่ี............... 
หมูที่............ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อําเภอ....................................................เขต/
อําเภอ..................................จังหวัด................................... โทรศัพท.......................................................... 
  
 เปนผูมีอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการแทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 เปนผูมีอํานาจรับเงินเบ้ียยังชีพผูพิการแทนขาพเจา “ท้ังในขนาดมีชีวิติอยูหรือเสียชีวิติ” 
 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจ 

ชื่อบัญชี.......................................................................ธนาคาร.................................................. .                 
ประเภทบัญชี...........................................เลขท่ีบัญชี...................................................................  

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา ได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น  
          เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
  
       
      ลงชื่อ ...................................................ผูมอบอํานาจ 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................ผูรับมอบอํานาจ 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................พยาน 

            (………………………………………………) 

      ลงชื่อ ...................................................พยาน 

            (………………………………………………) 

 
 



 
 


