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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
 

งานรบัลงทะเบยีนรบัเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร 

------------------------- 
โดยมขีัน้ตอนรายละเอียดดงันี ้

ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชพี 

*ผูพ้กิาร*ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

ตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง ตามรายการดงันี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง(ตามทะเบียนบ้าน) 
(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

*กรณีท่ีรับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งได้ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่
องค์กรปกครองอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร เมื่อคนพิการนั้นได้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีได้ย้ายภูมิล าเนาไป ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ จ่ายเบี้ยความพิการได้ในเดือนถัดไป แต่ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการจะต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ว่าได้ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการใน
เดือนถัดไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพต่อเนื่อง.................ค่ะ 
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ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนเพือ่รับเงนิ 
เบี้ยยงัชีพคนพิการ 

ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 
“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยงัชีพคนพิการ” 

 ให้คนพิการท่ีได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง และมีสิทธิไดร้ับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง 
พร้อมส าเนา 

2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ : กรณีท่ีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ เป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไป
แสดงต่อเจ้าหน้าท่ี 

  

 

 

***ขอรบัแบบค าขอขึน้ทะเบยีนคนพิการ 

และยืน่เอกสารประกอบ ไดท้ี ่องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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ประกาศรายชื่อ ผู้มสีิทธริบัเบี้ยยงัชีพผูพ้ิการ 
 

 

 

 

การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพผู้พกิาร 
 กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับ
มอบอ านาจ ทุกวันท่ี 10 ของเดือน ท้ังนี้ขอให้ผู้สูงอายุท่ีรับเงินโดยโอนเข้าบัญชี ตรวจสอบการ
โอนเงินในวันท่ี 11 ของทุกเดือน หากท่านใดไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง โทร.044-582231 ต่อ 04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใหผู้ท้ีม่ายืน่ค าขอรบัเบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร มาตรวจสอบรายชือ่ตาม
ประกาศทีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์ณ องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
ปราสาททอง ภายในวนัที ่5 ของเดอืนถดัไปถัดไป 
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การสิ้นสดุการรับเงินเบีย้ยงัชพีผู้พิการ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปราสาททอง 
 

หนา้ที่ของผูร้บัเบี้ยยงัชีพคนพกิาร 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 
2. ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการ เนื่องจากถ้าบัตรประจ าตัวคนพิการ 

หมดอายุจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน 
3. กรณีผูร้ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสอ ต้องมารับเงินให้ตรงตาม 

วัน เวลา ท่ีก าหนด 
4. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก ต าบลปราสาททอง ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืนต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้  

องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองทราบ 
5. ให้ผู้ท่ีรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ต้องรายงานตัวแสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การ 

บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน ของทุกปี หรือ ตามท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททองก าหนด 

6. กรณตีาย ให้ผู้ดูแลคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) ภายใน 7  วนั 
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ขั้นตอนการขอมบีัตรประจ าตัวคนพิการ 
1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินจิฉัยและออก 

เอกสารรับรองความพิการ 
2. ด าเนินการท าบัตรประจ าตวัคนพิการได้ที่ ส านักงานพฒันา 

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวัดสุรินทร์ หรือท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้

2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง 
(ตัวจรงิ) 

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 ถ้าคนพิการมีผูดู้แล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพกิารมาติดต่อขอ 
ท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลกัฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา
ด้วย   
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การต่ออายุบตัรประจ าตัวคนพิการ 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถตอ่ได้ที่ ส านักงาน 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ หรือที่ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลปราสาททอง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

1. บัตรประจ าตัวคนพิการที่หมดอาย ุ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้พิการอย่างละ   

จ านวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการ  (กรณีมผีู้ดูแล) ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว 

ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลผูพ้ิการอยา่งละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพกิารมาติดต่อขอตอ่อาย ุ

บัตรประจ าตัวให้น าหลกัฐานตามข้อ 3 – 4 มาด้วย 
การเปลี่ยนผู้ดแูลคนพกิาร 

 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ หรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี ้

1. บัตรประจ าตัวคนพิการของผู้พิการ (บัตรเดิม) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ  

อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ 
3. หลกัฐานผูด้แูลคนพิการคนเดมิ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
4. หลกัฐานผูด้แูลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน      

ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 
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เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 คณุสมบตัิผูม้สีิทธไิดร้บัเงนิสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลปราสาททอง 
2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะ

เลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

ขัน้ตอนการยืน่ค ารอ้งเพื่อขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ต้องมี 

ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์
จริง 

2. การยื่นค าร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้อง 
ได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในกรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค า
ขอด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้  โดยน า
หลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 

3.1   ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ                      
        ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง    
3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
3.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาเขวาสินรินทร์ 

(พร้อมส าเนา) 
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ขอ้แนะน าส าหรบัการยืน่ค าร้องเพื่อขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 
  

1. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและ 
คนพิการ สามารถยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทั้งหมด 

2. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมลิ าเนา  
(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์
การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค า
ร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่
ย้ายภูมิล าเนาเท่านั้น 

3. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตผูดู้แลหรือญาติ 
ของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ทราบภายใน 7 วัน (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ / AIDS 
เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่

เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 



9 
 

สารพนัค าถาม 
ถาม 
 *ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรอืไม่ ? 

ตอบ 
ขึน้ทะเบยีนได้ เพราะถอืว่าเป็นผูม้ีสิทธิ์ตามระเบียบ โดยให้มอบอ านาจให้ผู้
บัญชาการเรือนจ า ผูอ้ านวยการทณัฑสถาน หรอืเจ้าหน้าทีท่ี่ผู้บัญชาการเรือนจ า
มอบหมาย รับลงทะเบยีนและน ามายื่นต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ภูมิล าเนาของผู้มสีิทธิ โดยให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นถือวันที่ลงทะเบียนใน
แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายเุป็นส าคญั 

ถาม 
*บุคคลที่เป็นโรคเรือ้นและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายไุด้หรือไม่ ? 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได ้

ถาม 
*ถ้าผูสู้งอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยูแ่ล้ว จะสามารถขึน้ทะเบียน
ผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุได้หรอืไม่ 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้..........จ้า 

ถาม 
 *พระภิกษุสงฆส์ามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายไุดห้รือไม่ 

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได้....จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ ทไีด้รบัเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้า
อาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น....จ้า 
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ถาม 
 *ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบยีนผู้สูงอายไุด้หรือไม่ 

ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไดค้่ะ 

ถาม 
*ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง นายก อบต. รองนายก อบต. สมาชิกสภา ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายไุด้หรือไม่ 

ตอบ  
ขึ้นทะเบียนไม่ได้คะ่ เนือ่งจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
สามารถขึ้นทะเบียนไดค้่ะ 

ถาม 
*ถ้าผูสู้งอายอุาศยัอยู่ทีต่่างประเทศ แต่ยังมีชอือยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย 
สามารถขึ้นทะเบียนผูส้งูอายไุด้หรือไม ่

ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอ านาจให้บุคคลยื่นแทน 

ถาม 
 *ผู้สูงอายี่รับเบ้ียยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลีย่นแปลงวิธีการรับเงินได้หรอืไม่ 

ตอบ 
 ได้ค่ะ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ องค์การบรหิารส่วนต าบลปราสาททอง 
 
 
 
 
 
มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
โทร.044-582231 ต่อ 04 (นักพัฒนาชุมชน) 


