
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
คูมือการการปฏิบัติงาน 

การขอรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูปวยเอดส  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
จัดทำโดย 

องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คำนำ 
 

องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา สำนักปลัด งานสวัสดิการสังคม มีภารกิจหลักในการปฏิบัตงิานรับ
ขึ้นทะเบียน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือเปนการชวยเหลือแกผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูปวยเอดส ในการดำรงชีวิตและมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  

ดังนั้น เพื่อใหประชาชนสามารถทำความเขาใจในรายละเอียดของการรับข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสงูอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส และรายละเอียดในการจายเบ้ียยังชีพ เพ่ือที่จะนาไปสูการใหบริการในการรับ
ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา จึงไดจัดทำคูมือ
รายละเอียดในการจายเบี้ยยังชีพฉบับนี้ขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาประชาชนจะไดรับขอมูลรายละเอียด เงื่อนไข
ในการมีสิทธิ์ไดรับขึ้นทะเบียน รายละเอียดสิทธิตางๆที่ประชาชนพึงไดรับหลังการลงทะเบียน และไดทราบ
แนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนซึ่งทำใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาว และประชาชนที่มาขอรับบริการ 
 
 
                สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน 
                 โทร.๐๔๒-๔๙๐๙๘๙ 
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การขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพคนชรา คือ เงินชวยเหลือที่ภาครัฐจัดสรรไวใหกับผูสูงอายุ เพื่อ
แบง เบาภาระคาใชจายในแตละเดือน และในทุกๆ ปจะมีการเปดใหผูสูงอายุรายใหมๆที่มีสิทธิเขามา
ลงทะเบียน เพื่อรับเงินในสวนนี้โดยการลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไมจำเปนตองไปลงทะเบียนใหม
ทุกปลงเพียงครั้ง เดียวก็ไดรับสิทธิไปตลอด เวนแตกรณีที่ผูสูงอายุยายที่อยู หรืออาจมีปญหารายช่ือตก
หลน ถึงคอยไปทำการ ยืนยันสิทธิแกไขปรับปรุงขอมูลใหสมบูรณ  

เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2565 - พฤศจิกายน 2565 (ชวงที่1)  
และ มกราคม 2566 - กันยายน 2566 (ชวงที่ 2) 

 

คุณสมบัติของผูลงทะเบียน  
1. ผูสูงอายุครบ 60 ปบริบูรณแลวแตยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
2. ผูสูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปในปงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2506 (เกิดกอนวันที่ 
2 ก.ย. 2507)  
3. สัญชาติไทย  
4. ภูมิลำเนาอยูในเขตตำบลหนองพันทา 
5. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการ/สิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณ วันที่มี
สทิธิ ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

 
 

การลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
เอกสารมีดังนี ้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรปูถาย  
2. ทะเบียนบานฉบับเจาบาน  
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย 
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**กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมายื่นไดดวยตนเอง ใหมอบอำนาจเปนลายลักษณอกัษร ใหผูอ่ืนเปนผูยื่น 
ลงทะเบียนแทน โดยผูรับมอบอำนาจเตรียมเอกสารดังน้ี 
1. หนงัสือมอบอำนาจ       1   ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประชาชน (ของผูรับมอบอำนาจ)    1   ฉบับ  
3. สำเนาทะเบยีนบาน (ของผูรับมอบอำนาจ)     1   ฉบับ  
**กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมสีิทธิ์ เตรียมเอกสาร
ดงัน้ี  
1. หนงัสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ  
2. สำเนาบัตรประชาชน (ของผูรบัมอบ)     1   ฉบับ  
3. สำเนาทะเบยีนบาน (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
       

 
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพันทา  
กองสวัสดิการสังคม โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐๙๘๙ 
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หนังสือมอบอำนาจ 
เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดอืน..............................พ.ศ.......... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .........................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................ 
เลขที่.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันท่ี................................อยูบานเลขที่............... 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อำเภอ....................................................เขต/
อำเภอ..................................จงัหวัด................................... โทรศัพท........................................................... 

  ขอมอบอำนาจให.........................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................เลขที่
.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันท่ี................................อยูบานเลขที.่.............. 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อำเภอ....................................................เขต/
อำเภอ..................................จงัหวัด................................... โทรศัพท.......................................................... 
  
 เปนผูมีอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 เปนผูมีอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนขาพเจา “ทั้งในขนาดมีชีวิติอยูหรือเสียชีวิติ” 
 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจ 

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

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

    

   



                                                                                                                             
ทะเบียนเลขที่............../๒๕๖6 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

เฉพาะกรณผีูสูงอายุมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน 
      ผูยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสอืมอบอำนาจ เก่ียวของเปน.................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอำนาจ) .................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผูรับมอบอำนาจ 
---- ที่อยู....................................................................................................... 
..............................................................................................................โทรศัพท................................................................ 
ขอมูลผูสูงอายุ 

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

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

  ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรบัการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
  ไดรบัการสงเคราะหเบี้ยความพิการ   ยายภูมิลำเนาเขามาอยูใหม  เมื่อ........................................................... 

 มีความประสงคขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบัมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรฐัที่มีรูปถาย    สำเนาทะเบียนบาน 
  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
 หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 
 บัญชีเงนิฝากธนาคาร........................บัญชีเลขที่.............................................ชื่อบัญชี................................................. 

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

           “ขาพเจายินยอมใหนำขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และยินยอมใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนกลางภาครัฐ” 

 
(ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................... 
       (..........................................................)          (.............................................................) 
        ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ        เจาหนาที่ผูรบัลงทะเบียน.                                         

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทำเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 
 

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

เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรยีน  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 
 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 

คำสั่ง 
           รับขึ้นทะเบียน    ไมรับข้ึนทะเบียน    อ่ืนๆ.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

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

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 
 

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

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                            

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... 
     การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรบัเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและ
ตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน โดยไดรับตั้งแตเดือน....................พ.ศ............
เปนตนไป กรณีผูสูงอายุยายภูมิลำเนาไปอยูที่อ่ืนจะตองไปลงทะเบียนย่ืนคำรองขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ องคกร
บริหารสวนทองถ่ินแหงใหมท่ียายมาแตไมเกินเดือนพฤศจิกายนของปนั้น ทั้งนี้ผูสูงอายุจะไดเบ้ียผูสูงอายุ ณ องคกร
บริหารสวนทองถิ่นเดิมปงบประมาณที่ไดลงทะเบียนไว และรับท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมในปงบประมาณถัดไป 
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   ผูพิการ/ผูปวยเอดส 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
9 

การรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูพิการ 

 ผูมีสิทธิ์จะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
1.มีสญัชาติไทย  
2.มีบัตรประจาตัวคนพิการ  
3.มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน  
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐตามรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยประกาศกำหนด  
คนพิการซึ่งไดรบัสิทธิตามที่บัญญัติไวในกฎหมายหรือระเบียบอื่น ไมเปนการตัดสิทธิที่คนพิการจะ

ไดรับสิทธิตามระเบียบนี้  
ประชาชนชาวตำบลหนองพันทา ทานใดตรวจสอบแลววาตนเองนั้นมีคุณสมบัติครบถวนและไมมี

คุณสมบัติตองหามตามที่กลาวมาในขางตน สามารถมาขึ้นทะเบียนไดที่ ณ สำนักปลัด สำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทา ไดทุกวันในเวลาทาการ ซึ่งหากทานยังไมมีบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถ
มายื่นแบบขอมีบัตรประจาตัวคนพิการที่องคการบริหารตำบลหนองพันทา ไดเชนกัน โดยรายละเอียดใน
การขอมีบัตรประจาตัวคนพิการและการขึ้นทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพความพิการนั้นจะขอกลาวถึงในหัวขอ
ถัดไป 
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การขอมีบัตรประจำตัวคนพกิาร 

หากทานยังไมมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการที่ทานมีอยูนั้นหมดอายุ สูญ
หาย ชำรุด หรือมีความเปลี่ยนในสาระสำคัญเก่ียวกับตัวผูพิการ ทานสามารถย่ืนคำขอมีบัตรประจำตัวคน
พิการไดที่สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นดังตอไปนี้  

การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม  
1. เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง (ตัวจริง) 1 ฉบับ  
2. สำเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ  

**กรณถีาคนพิการมีผูดูแล ใหเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดังตอไปนี้  
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูดูแล 1 ฉบับ  
5. สำเนาทะเบียนบานของผูดูแล 1 ฉบับ  
6. หนังสอืรบัรองการเปนผูดูแลคนพิการที่รับรองโดยกำนันหรือผูใหญบานในพื้นที่ของทาน  

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

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

 
***กรณีถาคนพิการมีผูดูแล ใหเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังตอไปนี้  

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

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

 
นอกจากนี้ทานสามารถขอมีบัตรประจำตัวผูพิการโดยตรงไดที่ศาลากลางจังหวัดอางทอง ชั้น 1 ณ 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบึงกาฬ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังที่กลาวมา
ในขางตน  

***กรณีที่ผูดูแลคนพิการมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดยีวกันกับผูพิการและมีความเกี่ยวของ 
เปนพอ แม พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ไมจาเปนตองรับรองผูดูแลคนพิการ 
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ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
หลักฐานที่ตองเตรียม  

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

ผูอื่นได โดยลงลายมือชื่อหรือรอยนิ้วมือลงบนเอกสารยืนยันสำเนาเอกสารหลักฐานและลงลายมือชื่อหรือ
รอยนิ้วมือยืนยันสิทธิยื่นคาขอในบริเวณที่กำหนดไวในแบบฟอรมคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคน
พิการ  

กรณีผูพิการไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถใชสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูอ่ืนได โดยเซ็น
หนังสือมอบอำนาจมาใหพรอมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจและเอกสาร
หลกัฐานซึ่งกลาวมาทั้งหมดในขางตน  

หลังจากทำการขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูพิการจะมีสิทธ์ิไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการในเดือน
ถัดไป โดยจะไดรับเบ้ีย 800 บาทตอเดือนในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่เริ่มจดทะเบียนคนพิการ  

***แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หนังสือมอบอำนาจ สามารถขอรับไดที่งาน
พัฒนาชุมชน สำนักองคการบรหิารสวนตำบลหนองอพันทา  

****การมอบอำนาจการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ควรมอบใหกับผูที่ไวใจไดจริงๆ เชน ญาติ พี่นอง ลูก 
หลาน เปนตน เพื่อผลประโยชนของผูมีสิทธิรับเบ้ียความพิการเอง 
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การยื่นคำรองขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

การจายเงินสงเคราะหผูปวยเอดสดำเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย  

ผูมีสทิธ์ิจะไดรับเงินเบี้ยผูปวย ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
1.มีสญัชาติไทย  
2.มีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน  
3.มีรายไดไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  
4.ไดการรบัรองและวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยโรคเอดส**  

**ตองวินิจฉัยวาเปนผูปวยโรคเอดสแลวเทานั้น หากแตเปนผูติดเช้ือHIV จะยังไมถือวามีสิทธิ์ไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพตามระเบียบนี้  

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

ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถมาขึ้นทะเบียนดวยตนเองได ทานสามารถฝากเอกสาร หลักฐานใหแก
ผูอื่นได โดยลงลายมือช่ือหรือรอยนิ้วมือลงบนเอกสารยืนยันสำเนาเอกสารหลักฐานใหกับทางองคการ
บรหิารสวนตำบลหนองพันทา  

กรณีผูปวยไมมีบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถใชสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูอื่นได โดยเซ็น
หนังสือมอบอำนาจมาใหพรอมกับสำ เนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู รับมอบอำนาจและเอกสาร
หลกัฐานซึ่งกลาวมาทั้งหมดในขางตน  

ซึ่งเมื่อผูปวยทาการย่ืนเอกสารใหกับทางองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทาแลว ทางองคการ
บริหารสวนตำบลหนองพันทาจะดำเนินการตรวจสอบสภาพความเปนอยูวามีคุณสมบัติในการขอรับเงิน
สงเคราะหผูปวยเอดสหรือไม เมื่อตรวจสอบเรียบรอยแลวทางองคการบริหารตำบลหนองพันทาเย็นจะนำ
รายชื่อผูขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสเสนอตอผูบรหิารทองถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากผูบริหารทองถิ่น
ทำการอนุมัติและผูปวยไดทำการข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบรอยแลว ผูปวยจะมีสิทธ์ิไดรับเงินเบ้ียยังชีพในเดือน
ถัดไปโดยจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเปน จำนวนเงิน 600 บาทตอเดือน  
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การจายเบ้ียผูพิการและผูปวยเอดส 
เม่ือทำการข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวยเอดสแลว ทานจะเริ่มไดรับ เบ้ียยังชีพใน

เดอืนถัดไป ซึ่งหากถึงเดือนที่ทานมีสิทธ์ิไดรับเบี้ยยังชีพแลว ทางองคการบรหิารสวนตำบลหนองพันทา จะ
ดำเนินการเบิก - จายเงินเบี้ยยังชีพแกผูพิการหรือผูปวยเอดสที่มาขึ้นทะเบียน โดยจะโอนเขาบัญชีธนาคาร 
ตามที่ผูพิการหรือผูปวยเอดสไดแจงความประสงคไวในตอนที่ข้ึนทะเบียน โดยทางองคการบริหารสวน
ตำบลหนองพันทา จะทำการจายเบ้ียยังชีพใหทานภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  

การระงับสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพคนพิการและผูปวยเอดส 
สิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้  

1. ตาย  
2. ปรากฏในภายหลังวาขาดคุณสมบัตใินการรับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผูปวย  
3. แจงสละสิทธิ์การขอรับเงินเบ้ียยังชีพเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีสิทธ์ิใน
การรบัเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวย  
4. ยายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา (ระงับสิทธ์ิในเดือนถัดไป)  

 

ขอปฏิบัติหลังการข้ึนทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการและผูปวย 
1. ตรวจสอบรายชื่อและสิทธ์ิเริ่มไดรับเบี้ยยังชีพของตนเอง  
2. เมื่อยายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่องคการบรหิารสวนตำบลหนองพันทา ไปอยูในภูมิลำเนาอื่น 

ตองแจงขอมูลเพ่ือใหทางองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา ไดรับทราบ  
3. เมื่อผูพิการหรือผูปวยเสียชีวิต ใหผูดูแลหรือญาติของผูที่รับเบ้ียยังชีพคนพิการหรือผูปวยแจง

การเสียชีวิต ใหทางองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา ไดรับทราบ เพ่ือที่ทางหนวยงานจะไดทำการ
ระงับในการจายเบ้ียยังชีพใหกับบุคคลดังกลาวในทันที  

 

 
 
 

    



          
ทะเบียนเลขที่ ................../๒566 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒566 (เพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 

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

วันที ่.............. เดือน .................................. พ.ศ. ............... 

                      คำนำหนานาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบ)ุ   ........................................ 
ชื่อ  ....................................................................................... นามสกุล...............................................................................................................                                                  
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .....................   อายุ...............ป  สัญชาติ................ มีชื่ออยูในสำเนาทะเบียนบาน  
เลขที่ ...............หมูที่ .............. ตรอก/ ซอย ......................................... ถนน........................................หมูบาน/ชุมชน ..............................                        
ตำบล ......................................................   อำเภอ ................................................................   จังหวัด ........................................................
รหัสไปรษณีย ....................................โทรศัพท........................................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นคำขอ   ----  
ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น                                     ความพิการทางสติปญญา 

   ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย          ความพิการทางการเรียนรู 
                              ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย        ความพิการทางออทิสติก 
                              ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หมาย   หยาราง    แยกกันอยู    อื่น ๆ .............................................. 
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได .................................................................................................โทรศัพท..................................................................... 
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรับเบี้ยยงัชีพ   เคยไดรับ (ยายภูมิลำเนา) เขามาอยูใหม เมื่อ 
............................................................................. 
 ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   อ่ืน  ๆ(ระบุ) ................................................. 
 มีอาชีพ (ระบุ) ........................................................ รายไดตอเดือน (ระบุ)...........................................(บาท)  
 มีความประสงครับการฝกอาชีพ …………………………………………………………………………………………….............................. 
 มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  โดยวิธีดังตอไปนี้  (เลือก ๑ วิธี)  
 รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงนิสดโดยบุคคลทีไ่ดรับมอบอำนาจจากผูมีสทิธิ/ผูดูแล 
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสิีทธิ โอนเขาบัญชเีงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล 

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

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) . ...................................................................   ผูย่ืนคำขอ                (ลงชื่อ) ...................................................................  เจาหนาทีผู่รับจดทะเบยีน 
          (......................................................................)                                     (.....................................................................)  
          

หมายเหตุ :  ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทำเครื่องหมาย    ในชอง     หนาขอความที่ตองการ  
 
 
 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคำขอฯ แทน  ตามหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวของกับคนพิการ              
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่นอง   ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ                                
ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอำนาจ/ผูดูแลคนพิการ ) ................................................................................................................................................................ 
เลขประจำตัวประชาชน ----  ที่อยู .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. โทรศัพท …………………………………………………..….. 



 

- ๒ – 
 

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน     
----   แลว  

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

 
(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (นางสาวจรวยพร ประสาททอง) 
                    เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน /อบต. หนองพันทา............................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน     ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                             (                                            )           
 

คำสั่ง 
   รับข้ึนทะเบียน      ไมรับขึ้นทะเบียน       อ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

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

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

                                                                     (นาวันนะชัย วัยมะโน) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองพันทา 

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

     

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือมอบอำนาจ 
เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดอืน..............................พ.ศ.......... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา .........................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................ 
เลขที่.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันท่ี................................อยูบานเลขที่............... 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อำเภอ....................................................เขต/
อำเภอ..................................จงัหวัด................................... โทรศัพท........................................................... 

  ขอมอบอำนาจให.........................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร................................เลขที่
.........................................ออกให ณ...........................เมื่อวันท่ี................................อยูบานเลขที.่.............. 
หมูที.่...........ตรอก/ซอย..................ถนน.....................................แขวง/อำเภอ....................................................เขต/
อำเภอ..................................จงัหวัด................................... โทรศัพท.......................................................... 
  
 เปนผูมีอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูพิการแทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 
 เปนผูมีอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการแทนขาพเจา “ทั้งในขนาดมีชีวิติอยูหรือเสียชีวิติ” 
 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจ 

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

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

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

            (………………………………………………) 

 
 



 
 


