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องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

 
 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรบเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
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สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ สัญลักษณ์คนพิการ สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 



ค าน า 

ส านักปลัด องค ์การบร ิหารส  วนต าบลเขาม ีภารก ิจหล ักในการปฏ ิบ ัต ิงาน เบ้ียยังชีพให้กับผู้ส ูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถ ือ
ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว  าด้วยการจ ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว าด้วยหลักเกณฑ์การจ ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๕๒ ซึ  งแก ้ไขเพิ  ม ( ฉบ ับ
ท ี่ 2 ) พ.ศ. 2560  และ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว  าด ้วย หลักเกณฑ์การจ ายเบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

ดังน้ัน  เพ่ือให ้ประชาชนท ี่มาขอร ับบร ิการได ้ม ีความเข ้าใจท ี  ถ ูกต ้องม ีแนวทางในการปฏ ิบ ัต ิท ี่ ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู ความสะดวก 
รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเร่ืองดังกล าวองค์การ บริหารส วนต าบลเขาไพร จึงได้จัดท าคู มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ข้ึน 

องค์การบริหารส วนต าบลเขาไพร หวังเป็นอย างยิ่งว าคู มือฉบับน้ีจะเป็นส วนหน่ึงท ี่ท าให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดใน การบริการประชาชนต อไป 

 
 

ส านักปลดั องค์การบรหิารส่วนต าบลเขาไพร



...วันที่  1  มกราคม -30 
พฤศจิกายน  ของทุกปี... 

 
“เป็นวันรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และ

คนพิการ” 
 

    อย่าลืมกันนะ  ตะเอง คริๆๆ     



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

* ผู้สูงอายุ * 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมลิ าเนาอยู ในเขตต าบลเขาไพร ( ตามทะเบยีนบ้าน )  

(3)  เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป ( ปัจจุบัน อายุ 
59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก อน 1 ตุลาคม ) 

(4) ไม เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกจิหรือองค์กรปกครอง ส วนท้องถิ่น ได้แก  ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด 
บ านาญ พิเศษ หรือเงินอื่นไดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู ใน สถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส วนท้องถ่ินผู้ ได้รับเงินเดือน 
ค าตอบแทนรายได้ประจ า หรือ ผลประโยชน์ ตอบแทนอย างอื่นที่รัฐหรือ
องค์กร ปกครองส วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว าด้วย การจ ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพ
ขององค์กรปกครอง ส วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาใน พ้ืนที่ต าบลเขาไพร จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต .
เขาไพร อีกครั้งหนึ่งภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต อเนื่อง. ................................ ครับ 



ผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังน้ี 

 
1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู ในเขตต าบลเขาไพร (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว าด้วยการส งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4)  ไม เป็นบุคคลซึ่งอยู ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ของรัฐ 
 
 

* กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบลเขาไพร จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
อีกครั้งหน่ึงภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต อเนื่อง. .................................................... ครับ 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” 
 

 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นท่ีออกโดยหน วยงานของ รัฐที่มี รูปถ าย พร้อม
ส าเนา 

 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีท่ีผู้ ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพ ผู้สูงอายุผ านธนาคาร 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุท่ีไม สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่น
ค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุไดโ้ดยให้ผู้รับมอบ อ านาจติดต อท่ี  อบต.เขาไพร พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของ ผู้รับมอบอ านาจ 

 
 
         “ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และลงทะเบียน 

ได้ที.่..ส านักปลัด อบต.เขาไพร”



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม์  
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

 
 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว าด้วยการส งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ

ฉบับจริง พร้อมส าเนา 

 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขท่ีบัญชี) ส าหรับกรณีท่ีผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผ านธนาคาร 

 
หมายเหตุ : กรณีท่ีคนพิการไม สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ อ านาจ เป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต ต้องน า หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต อ
เจ้าหน้าท่ีด้วย       คน พิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 
 
 

           
   “ขอรับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนคนพิการ และลงทะเบียน 

ได้ที่...ส านักปลัด อบต.เขาไพร



ค าช้ีแจง 

 
ผู้สูงอายุ/คนพกิารทีม่ีสิทธริับเงินเบี้ยยงัชีพอยู แลว้ในพื้นที่อื่น ภายหลงัได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้า 

มาอยู ในพืน้ที่ต าบลเขาไพร  ให้มาแจง้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยงัชีพต อที่ “องค์การบริหารส วน 
ต าบลเขาไพร” แต สิทธิในการรับเงิน ยังจะคงอยู ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช น 

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต.กุ้กไก่  ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลเขาไพร  
 ในวันที่  20  กรกฎาคม 2559  นาง ก.ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ ที่ อบต.เขาไพร ภายในวันที่  30  
พฤศจิกายน  2559  แต่ นาง ก.จะยังคงรับเบี้ยยังชีพที่ อบต.กุ๊กไก่ อยู่จนถึงเดือนกันยายน  2561   
และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ อบต.เขาไพร ในเดือนตุลาคม  2561 เป็นต้นไป 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
ให้ผู้ที่มายืน่ค าขอรับเบี้ยยังชพี มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ ์ณ ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา
ไพร ภายในวันที่ 15 มกราคมของทกุป ี(นบัจากวันสิ้นสุดก าหนด 
การยื่นขอขึน้ทะเบียน วันที่ 30 พฤศจกิายน ของทกุปี) 

 
 
 
 

การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

อบต.จะด าเนนิการเบกิ - จ่ายเงินให้ผู้สงูอายุและคนพิการที่มาขึ้น
ทะเบยีนไวแ้ล้ว  โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป 
โดยจะจ่ายเปน็เงินสด หรือโอนเข้าบัญชธีนาคารตามที่ผู้สูงอายุและ
คนพิการได้แจง้ความประสงคไ์ว้ 
 

ก าหนดวันจ ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไม เกินวันท่ี 10 ของเดือนทุกเดือน 
( ตามความเหมาะสม ) 



ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 
 

 

    ผู้ประสงค์รับเงินผ่าน      ผู้ประสงค์รับเงินสด 

            ธนาคาร 

 

 
 

 

 
 
 
 

โอนเข้าบัญชีในนามผู้สูงอายุ ,     ตามจุดท่ีได้แจ้ง เช่นท่ีท าการ  
คนพิการ หรือผู้รับมอบอ านาจ     อบต.เขาไพรหรือท่ีท าการก านัน 

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หรือขึ้นอยู่ตาม
ความเหมาะสมโดยมีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
 
 
 
รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ,คนพิการ 
หรือผู้รับมอบอ านาจ



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

**** 
 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต อเดือนที่ผู้สงูอายุจะได้รับในปจัจุบัน (ปี 2558) การ

จ ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ”
ขั้นบันได” หมายถึง การแบ งช วงอายุออกเป็นช วงๆเป็นข้ัน ขึ้นไปเรื่อยๆโดยเริ่ม 
ตั้งแต อายุ 60 ป ี
 
โดยค านวณตามปีงบประมาณมิใช่ปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายรุะหว่างปี 

ตารางค านวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 
ส าหรับผู้สูงอาย ุ
(แบบขั้นบันได) 

 
 
 

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



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 
 

 

“...ปีนี้ ยายจะไดก้ี่บาท 

ละเนี่ย ...” 

 
 
 
 
 

 
 

 

* การนับอายุว าจะอยู ในขั้นท่ีเท าไหร  ให้นับ ณ วันท่ี 30 กันยายนของทุก ปีเท านั้น เช น 
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะอายุ 70 ป ี

หมายความว า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน ละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 
(งบประมาณปี 2558) 

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 69 ปี 
หมายความว า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท เท าเดิม จนกว าจะถึงรอบปี
ถัดไป 

 
 
 
 
 

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



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

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

ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
3. เมื่อย้ายภูมลิ าเนาจาก อบต.เขาไพรไปอยู่ภูมลิ าเนาอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให ้อบต.

เขาไพร ได้รับทราบ 
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว แสดงตน หรือรับรองการ

มีชีวิตอยู่ต่อ อบต. ระหว่างวันที่ 1-30 กนัยายนของทุกปี หรือ อบต.เขาไพรก าหนด 
5. กรณีตาย ใหผู้้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้ง

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



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

มนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด ) หรอืที่ อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสารดังตอ่ไปน้ี 
2.1 เอกสารรับรองความพกิารที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
2.2 รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ 
2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ใหน้ าส าเนาบัตรประจ าตวั ประชาชน และส าเนา

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

พิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา ด้วย 
 
 

การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด) หรือที ่อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปน้ี 

1. สมุด/บัตรประจ าตวัคนพิการเล่มเดมิ 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผูดู้แล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนา 
ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาตดิตอ่ ขอต่ออายุบัตรประจ าตัว 
คนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดตอ่ได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (ศาลากลางจังหวัด) หรือที ่อบต.เขาไพร โดยใช้เอกสารดังตอ่ไปน้ี 
1. สมุด/บัตรประจ าตวัคนพิการเล่มเดมิ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดมิ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนาทะเบียน 
บ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใชส้ าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชน และส าเนา

ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.

อบต. หรอื ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
 
 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1.ผู้ป่วยเอดสม์ีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ตอ้งมใีบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองคก์ารบริหารส่วน ต าบลเขาไพร 
3. การย่ืนค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถย่ืนค าร้อง ได้ที ่ส านักปลัดอบต.เขา

ไพร โดยน าหลักฐานมาเพื่อ ประกอบการยื่นดังนี้ 
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึง่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรค 

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

4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ
มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการ แทนได้ 

5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เปน็ผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง ผูสู้งอายแุละคนพิการ 
สามารถด าเนินการไดท้ั้งหมด 



6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมา ได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อ
ในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ผู้ป่วยเอดสต์้องด าเนินการย่ืนค า 
ร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่
ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส ์จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่ง
ถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม ่ด าเนนิการย่ืนค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อีกครั้ง ณ องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ปว่ยเอดส์จะ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถงึเดือน
ที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านัน้ 

7. กรณคีนพิการที่ได้รบัเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วย
เอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ ส านักปลัด อบต.เขาไพร ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมส าเนามรณะ
บัตร ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์/Aids เท่านั้น  
หากระบุป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์

การรับเงินสงเคราะห์ 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 
 



 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

( การรับขึน้ทะเบียนผู้สงูอาย ุ) 
 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
1 นาที / ราย 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์/บันทึก   เสนอคณะกรรมการหรือ จนท.ที่ได้รับ 
 ข้อมูลเพ่ิมเติม15 นาที/ราย    มอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
 
 
         เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร) 1 นาที/ราย 
 
 
 
เอกสารส าหรบัการขึ้นทะเบยีนผู้สูงอายุ      แจ้งผล/ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          1 นาที/ราย 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     
3. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

 
 
 
 
***ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  เดิม 15 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  5-6 นาที /ราย*** 
 หมายเหตุ  :  รับข้ึนทะเบยีนภายในวันท่ี  1  มกราคม – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบที่ก าหนด 
 
 
 



 
***เจ้าหน้าทีท่ี่ไดร้ับแตง่ตัง้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ*** 

 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

( การรับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร ) 
 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลักฐาน 
1 นาที / ราย 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์/บันทึก     เสนอคณะกรรมการหรือ จนท.ที่ได้รับ 
 ข้อมูลเพ่ิมเติม15 นาที/ราย      มอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติ 
 
 
 
         เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร) 1 นาที/ราย 
 
 
 
เอกสารส าหรบัการขึ้นทะเบยีนผู้สูงอายุ      แจ้งผล/ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ          1 นาที/ราย 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน     
3. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
4. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

 
 
 
 
***ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนคนพิการ เดิม 15 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลด  5-6 นาที /ราย*** 
 หมายเหตุ  :  รับข้ึนทะเบยีนภายในวันท่ี  1  มกราคม – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบที่ก าหนด 
 

 
***เจ้าหน้าทีท่ี่ไดร้ับแตง่ตัง้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ*** 

 



 
 
 

สารพันค าถาม 
ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู ในคกุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้
หรือไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้  เพราะถือว าเป็นผูม้สีิทธิ์ตามระเบียบ 
หรือกรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู แล้ว ภายหลังต้องโทษคดีสิ้นสุด 
ได้รับโทษจ าคกุ ถอืว าเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือมีสิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพ 
เช นกัน  
 
ถาม  บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุม
โรคสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุไดห้รือไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อยู 
แล้ว  จะสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้หรือไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้ 
 
ถาม  พระภิกษุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรอืไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ข้าราชการที่รับเงนิบ าเหนจ็  สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได ้
 



ถาม  ผู้ด ารงต าแหน งทางการเมือง นายก อบต.,รอง นายก 
อบต.,สมาชิก อบต.,ก านัน,ผูใ้หญ บา้น สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม  
ตอบ  ขึ้นทะเบียนไม ได้  เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า  แต 
เมื่อพ้นจากต าแหน งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได ้
 
ถาม  ถ้าผูสู้งอายุอาศัยอยู ท่ีต างประเทศ  แต ยังมีชื่ออยู ใน
ทะเบียนบ้านในประเทศไทย  สามารถขึ้นทะเบียนผู้สงูอายุได้
หรือไม  
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอ านาจให้บุคคล
ยื่นแทน 
 
ถาม  ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู แล้ว  สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินไดห้รือไม  
ตอบ  ได้  โดยมายื่นความประสงค์ได้ทีส่ านักปลัด  อบต.
เขาไพร 
***หากมีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือปฏิบัติ ติดต่อสอบถามได้
ที่ อบตเขาไพร  โทร.075-2480869*** 

 







 

 
แผนผงัแสดงข ัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 

( การรบัข ึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ ) 
 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนฯพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 

1 นาท ี/ ราย 

 

 

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

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

 
 
 
 



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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สารพันค าถาม 
 

ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคกุสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ



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



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


