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คู่มือประชาชน 

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ 
การยื่นคําร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย
 โทร. 044-069-750    

        สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ           สัญลักษณ์คนพิการ        สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 

องค์การบรหิารสว่นตําบลตระเปียงเตีย



คํานํา 
องคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้ดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย และ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าทีใ่นการดาํเนินการรับลงทะเบยีนผู้
สูงอายุเพือ่รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ การรับ ลงทะเบยีนคนพิการเพือ่รับเงินเบี้ยความพิการ และ
รับคาํร้องผูป้่วยเอดส์เพือ่รับเบี้ยยังชีพผูป้่วย เอดส  ์รวมท ั้งการจ ่ายเง ินเบ ี้ยย ังช ีพฯ  ให ้กับ
บ ุคคลดงักล ่าว  โดยถ ือปฏบิัติตามระเบยีบ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความ พิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 พ.ศ. ๒๕๕๓  

ดังนั้น เพือ่ให้ประชาชนทีม่าขอรับบริการได้มีความเข้าใจทีถู่กต้องมีแนวทางในการปฏบิัติที่ 
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้งในการขอรับบริการในเรือ่งดงักล่าวองคการ
บริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย จงึไดจ้ัดทําคู่มือการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้ง
อายกุารลงทะเบยีน และย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  การยืน่คําร้องเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์ขึ้น 

องคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึง่ทีท่ํา
ให้ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมทั้งทราบแนวทางใน
การปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งจําให้เกิดประโยชน ์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ 
ต่อไป 

งานพัฒนาชุมชน 
 องคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตยี 



 

 
 
 
 
 
 

เปนวนัรับขึ้นทะเบียน 
ผูสูงอายุ...และคนพิการ จา 

อยาลืม !!!!  นะจะ 
ไมมีชือ่  ไมมสีิทธิ 



คุณสมบัติของผูมีสทิธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ผูสูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ตระเปียงเตยี (ตามทะเบียนบาน) 

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน
อายุ 59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 

(4) ไมเปนผูไดรับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด 
 จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด  

 บํานาญพเิศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกัน  
 ผูสูงอายทุี่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงนิเดือน คาตอบแทน  
 รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐ 
 หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา  
 ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบยีบ 
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ 
 การยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว  
และไดยายเขามาในพืน้ที่ตําบลตระเปียงเตีย

                จะตองมาขึน้ทะเบียนท่ีตําบลตระเปียงเตีย อีกครัง้หนึง่
         ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 



ผูพิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ตระเปียงเตยี  (ตามทะเบียนบาน) 

(3มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4)ไมเปน บุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถาน
สงเคราะหของรัฐ 

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการอยูแลว  

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 

และไดยายเขามาในพืน้ที่ตําบลตระเปียงเตีย

                จะตองมาขึน้ทะเบียนท่ีตําบลตระเปียงเตีย อีกครัง้หนึง่
         ภายใน 1-30 พฤศจิกายน 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงนิ 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ” 
☺  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อืน่ที่ออกโดยหนวยงานของ 

รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา 

☺  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

☺  สมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 
ช่ือ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร 

หมายเหตุ  : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง 
อาจมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบีย้ยังชีพผูสูงอายุได  โดย 
ใหผูรับมอบอํานาจติดตอที ่อบต.ตระเปียงเตยี พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว ประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

**ขอรับแบบคําขอขึน้ทะเบียนผูสูงอายุ และยื่นเอกสาร 

ประกอบ ไดที่ งานพัฒนาชุมชน  อบต.ตระเปียงเตีย*** 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพกิาร

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 
☺  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พรอมสาํเนา 

☺  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

☺  สมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 
ช่ือ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร 

หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบยีนดวยตนเอง 
อาจมอบอํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอ
แทน แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดง
ตอเจาหนาที่ดวย   คนพิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบยีนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวย 

**ขอรับแบบคําขอขึน้ทะเบียนคนพิการ และยืน่เอกสาร 

ประกอบ ไดที่งานพัฒนาชุมชน  อบต.ตระเปียงเตีย*** 



คําชี้แจง

     ผูสูงอายุ/คนพิการทีม่ีสิทธริบัเงินเบีย้ยังชีพอยูแลวใน 
พ้ืนที่อื่น ภายหลังไดยายทะเบ ียนบานเขามาอยูในพื้นที่ 
ตําบลตระเปียงเตยี ใหมาแจงขึ้นทะเบ ียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ ตอที่ อบต.ตระเปียงเตยี แตสิทธิในการร ับเงิน
ยัง จะคงอยูที่เดิมจน สิ้นปงบประมาณ เชน 

      นาง ก. รับเงินเบีย้ยังช ีพอยู อบต.ลาํดวน ภายหลัง 
ไดแจงยายทีอ่ยูมาอยูพื้นทีต่ําบลตระเป ียงเตยี ใน วันที ่20 
สิงหาคม 2557 นาง ก. ต องมาขึน้ทะเบียนใหม ที่ ตาํบลตระ 
เป ียงเตยี ภายในวันที ่30 พฤศจิ  กายน 2557 แต นาง ก. 
จะยังคงรับเงินเบีย้ยังชีพที� อบต.ลาํดวน อยูจนถึงเดือน 
กันยายน 2558 และมีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ
ที่ ตาํบลตระเป ียงเตยี ในเดือน ตุลาคม 

  2558 เปนตนไป 



ประกาศรายชื่อ ผูมีสทิธิรับเงนิ 
เบี้ยยังชพีผูสูงอายุและคนพิการ

การจายเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุและคนพิการ  

   ใหผูที่มายืน่คําขอรับเบีย้ยังชีพมาตรวจสอบ รายชือ่ ตาม
ประกาศทีบ่อรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการอบต.ตระเปียงเตยี 
ภายในวันที ่15  ธันวาคม ของทุกป (นับจาก วันสิน้สุดกํา
หนด การยืน่ขอขึน้ทะเบียน วันที ่30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

อบต.ตระเปียงเตยีจะด ําเนนิการเบิก-จายเงนิใหกับผ ู้สงุ
อายแุละคนพิการที�มาขึ�นทะเบียนไวแลวโดยจะเริ�มตั�งแ ่ต่
เดอืน ตลุาคม ปีถัดไปโดยจะจาย เปนเง ินสด หร ือโอนเขา้
บญัช ี ธนาคาร ตามที�ผูส้งูอายแุละผูพิ้การไดแ้จง้ความ
ประสงคไ์ว้



กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่  1-10  ของเดือน 
(ตามความเหมาะสม) 

ชองทางการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 

                   ผูประสงครับเงินผาน
ธนาคาร

ผูประสงครับเงินสด

โอนเขาบัญชีธนาคารใน นาม
ผูสูงอายุ ,คนพิการ หรือ

ผูรับมอบอํานาจ

รับเงินสดในนามผูสูงอายุ
คนพิการ หรือผูรับมอบ

อํานาจ

 ตามจุดท่ีไดแจงไว เชน หอประชุม
หมูบาน หรือสถานที่ข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสม โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนา 



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 
สําหรับผูสูงอายุ 

จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 
2558) การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยัง
ชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของ 
ผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปนขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต
อายุ 60 ป

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 
มิใชปปฏิทิน และไมมกีารเพิ่มของอายุระหวางป 

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
สําหรับผูสูงอายุ 
(แบบขัน้บันได) 

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



วิธีคาํนวณอายุของผูสูงอายุ 

การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน 
เทานั้น เชน  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นาง ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป 2558)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง
ข. จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือน
ละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป 

แลวปนี ้ ฉนัจะไดเงิน
เบี้ยเทาไร นอ ? 

     การนบัรอบปงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เชน 
ปงบประมาณ 2558  จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 
ปงบประมาณ 2559  จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 

1. ตาย
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต ทต.ไมยา
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หนาท่ีของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคน
พิการ 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับ

เปนเงินสด ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด  
3. เม่ือยายภูมิลําเนาจาก อบต.ตระเปียงเตยี ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน

ตองแจงขอมูลเพื่อให อบต.ตระเปียงเตยี ไดรับทราบ  
4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมี

ชีวิตอยูตอ อบต.ตระเปียงเตยี ระหวางวันท่ี  1 - 5 ตุลาคม ของทุกป  
5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคน

พิการของผูรับเงินเบีย้ยังชีพแจงการตาย ให อบต.ตระเปียงเตยี
ไดรับ ทราบ (พรอมสําเนาใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน 



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 
2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสริุนทร ์      
 โดยใชเอกสารดังตอไปนี ้
    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะ
ทาง(ตัวจริง) 
    2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว    จํานวน 2 รูป 
    2.3 สําเนาทะเบียนบาน    จํานวน 1 ฉบับ 
    2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
    2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ       

จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 
2.5 มาดวย 
4. หลังจากไดบัตรประจําตัวคนพิการใหไปเปลี่ยนสิทธิ์ผูพิการ
(ท.74) ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลตระเปียงเตยี ตาม
สิทธ์ิ หลักทีใ่ชบัตรทองอยู (สําหรับผูที่ใชสิทธ์ิเบิกไดโดยตรง
ไมตอง ทําตามขอ 7) 



การตออายุบตัรประจําตัวคนพิการ 

 การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถ 
ตอไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
สริุนทร ์   โดยใชเอกสาร ดังตอไปนี ้ 

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 
4. หลกัฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมา

ติดตอขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 
3-4 มาดวย 

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ 
 การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํา
นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวดัสริุนทร ์ 
โดยใชเอกสารดังตอไปนี ้ 

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

อยางละ จํานวน 1 ฉบับ 
3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 
การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ(ตอ) 



4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ
6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง

จํานวน 1 ฉบับ 

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย  สถานพยาบาลของรัฐ 
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  
2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ตระเปียงเตยี

3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํา
รองไดที่ งานพฒันาชุมชน อบต.ตระเปียงเตยี โดยนําหลักฐาน 
มาเพื่อประกอบการยื่นดังน้ี 
 3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ 
ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง 
 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจให ผูอุปการะมา
ดําเนินการแทนได 
ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูปวยเอดส (ตอ) 



5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้ง
ผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด 
6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว ตอมาได
ยายภูมิลําเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารอง
ขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส  จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยู
ใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ย ยังชีพ
ผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยาย
ภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น 
7. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต
ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตอง  แจงให งาน 
พัฒนาชุมชน อบต.ตระเปียงเตยี ทราบภายใน 7 วัน  

 ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs 
เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกนับกพรอง จะ
ไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห



ภาคผนวก 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรบัขึ้นทะเบียนผู้สงูอายุ) 

ขั้นตอนการรับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานทีป่รับลด  3-5 นาที/ราย 

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูสงูอาย ุ

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เสนอผูบังคบับัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชือ่ 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บนัทึกขอมูลเพิ่มเติม 

2 นาที/ราย 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรบัขึ้นทะเบียนผูพ้ิการ) 

* หมายเน

ขั้นตอนการรับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานทีป่รับลด  3-5 นาที/ราย 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสารหลักฐาน 
3 นาที/ราย 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สัมภาษณ/บนัทึกขอมูลเพิ่มเติม 

2  นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เอกสารสําหรับการ 
รับขึ้นทะเบียนผูพิการ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพกิาร
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. ใบมอบอํานาจ(ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี)

เสนอผูบังคบับัญชา(ผูบริหาร)/จัดทํา
ประกาศรายชือ่ 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบกิ-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบนัทึกขอความ 
( 1  วัน) 

เสนอผูบังคบับัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับแทน

(กรณีมอบอํานาจ)
2. หนังสือมอบอํานาจ  กรณมีอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินไดไมเกิน 2 วันทําการ 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผดิชอบ งานพัฒนาชุมชน 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบกิ-จ่ายเบี้ยความพิการ) 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบนัทึกขอความ 
 ( 1 วัน) 

เสนอผูบังคบับัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 
1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับ
แทน   (กรณีมอบอํานาจ) 
2. หนังสือมอบอํานาจ  กรณมีอบอํานาจ

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 
(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินไดไมเกิน 2 วันทําการ 

ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 
จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

รับเงินผานธนาคาร รับเงินสดภายในวันที่ 6 ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผูรับผดิชอบ งานพัฒนาชุมชน 



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียน 

ทะเบียนเลขที่...................................../2558 
แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนท่ี     ทต.ไม้ยา         . 
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในสําเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง         ตระเปยเตีย      อําเภอ/เขต        ลําดวน          จังหวัด         .....  สรุินทร                 . 
รหัสไปรษณีย์  32220        โทรศพัท์...............044-069-750........................................หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอ  - - - -  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 

(ระบุท่ีอยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุผา่นธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงชื่อ)...........................................................................  (ลงชื่อ)..........................................................     
        (.........................................................................)     (..........................................................)      
             ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ       เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณผีู้สงูอายุมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่มายื่นคําขอลงทะเบยีนแทน 
       ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเปน็................................................................กับผู้สูงอายุทีข่อลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอาํนาจ 

- - - -  ที่อยู่......................................................................................... 
.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

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

- - - -    
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 

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

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

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

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

คําสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

(ลงชื่อ)......................................................... 
     (......................................................)     
นายกองคการบริหารสวนตําบลตระเปยงเตีย 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว้                                 .               
ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ท่ี..................... 
ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558  ถึงเดือนกันยายน 2559   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาที่ไปอยู่ท่ีอื่น (ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืน
คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่อง  

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



ทะเบียนเลขที่........................./2558 
แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยความพกิาร ประจาํปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
 
 

ข้อมูลคนพิการ 
เขียนที่........................................................... 

วันที่........................เดือน...............................พ.ศ....................... 
คํานําหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 

ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในสําเนา
ทะเบียนบ้านเลขที.่..............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.............ถนน.......................ตําบล  ตระเปยเตีย  อําเภอ  ลําดวน     . 
จังหวัด   สรุนิทร   รหัสไปรษณีย์ .......32220......โทรศัพท์....044-096-750................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้พิการที่ย่ืนคําขอ - - - -   

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา               
   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู้      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซํ้าซ้อน      ไม่ระบุความพิการ 

สถานภาพ    โสด       สมรส      หม้าย      หย่าร้าง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงท่ีสามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ    เคยได้รับ(ย้ายภูมิลําเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือ............................  ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 

 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)  
  รับเงินสดด้วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มิสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มี

สิทธิ 
   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญช.ี..........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 

พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     สําเนาทะเบียนบ้าน  
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯแทน) 

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบาํนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือน
จาก 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                            เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผู้ย่ืนคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น  ๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบ
อํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ 

- - - -  ท่ีอยู่..............................................................โทรศัพท์....................................................................... 



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

- - - -  แล้ว 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ 

เนื่องจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 

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

     เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลไม้ยา 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

คําสั่ง 
  รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

วัน/เดือน/ปี............................................ 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ โดยจะได้รับเงินเบี้ยความ

พิการตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๕๙ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลําเนาไปอยู่ที่
อื่น(ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗ เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

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

ตัดตามเสน้ประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 

หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

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

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

ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน.......................................... 
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 

เปนผูมีอํานาจ   ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งสิ้น 

เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 
                 (................................................................) 

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

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

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



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจ 

หนังสือมอบอํานาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/ผูพิการ 

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

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

ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน.......................................... 
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท......................................................... 

เปนผูมีอํานาจ      รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แทนขาพเจา โดยขาพเจามอบอํานาจใหรับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนทุก
เดือนตลอดปงบประมาณ............หรือจนเสร็จการ 

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวย
ตนเองทั้งสิ้น 

เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 
                 (................................................................) 

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

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

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



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือแสดงความประสงค 
รับเงินเบ้ียยังชีพ 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 

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

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลไมยา 

ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพผูสูงอายุ ลําดับที่........................นั้น 

ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้ 
(    )  เปนเงินสด 
(    )  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 
         เลขที่บัญชี................................................................................................ 
(    )  แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

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



สารพันคําถาม 

ถาม 
ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุได
หรือไม ? 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไมได  เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทาง
ภาครัฐอยูแลว หรือ กรณีไดรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลว 
ภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษจําคุก ถือ วาเปนผู
ขาดคุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ เชนกัน 



ถาม 
   บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุม

โรค สามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?  

ตอบ  

ข้ึนทะเบียนได 

ถาม

ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยู
แลว จะสามารถขึ้น ทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 

ข้ึนทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 



ถาม 
พระภิกษุสงฆสามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 

ข้ึนทะเบียนได........จา ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส เจาคณะตําบล เปน
ตน ...จา   

ถาม 
ขาราชการทีร่ับเงินบําเหน็จ สามารถขึน้ทะเบียนผูสงู

อายุไดหรือไม 

ตอบ 
ข้ึนทะเบียนไดคะ 



ถาม 
 ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
 ข้ึนทะเบียนไมไดคะ   เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา แต

เมื่อพนจากตําแหนงแลว สามารถมาขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม 
 ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุได
หรือไม 

ตอบ 
สามารถขึ้นทะเบียนได 

ถาม 
 ผูสูงอายุที่รับเบ้ียยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลง

วิธีการรับเงินไดหรือไม 

ตอบ 
ไดคะ   โดยมายื่นความประสงคไดที่ อบต.ตระเปียงเตยี  




