
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
... คูม่อืการปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพี ... 

 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ 
 การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 

 
 

ส านกัปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง 
โทรสาร. 044 – 582-231 โทร. 086-0048378 

 
 
 
 
 

        สญัลกัษณผ์ูส้งูอายุ           สญัลกัษณค์นพกิาร        สญัลกัษณว์นัเอดสโ์ลก 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

ส าหรับผูป้ฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

 

 
                         



ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  มีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2560  ,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ,แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ขึ้น ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
ผู้ท่ีปฏิบัติงานในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชน ใน
การปฏิบัติงาน เรื่องเกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตลอดจนเป็นกรอบการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการ
ประชาชนต่อไป 
 
 
 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลปราสาททอง 
ตลุาคม 2565 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย ุ และ คนพิการ 

จา้. 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   จา้ !!! 
 



 
 

 
 

คณุสมบตัิของผูม้ีสทิธขิึน้ทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยงัชพีฯ 

 * ผู้สูงอาย ุ* 
ตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  ตามรายการดังนี้ 

   (1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง  ( ตามทะเบียน      
       บ้าน ) 
(3)  เป็นผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  
       2567 (ปัจจุบันอายุ 59 ปีบริบูรณ์นับจนถึงวันท่ี  1 กันยายน  
       2567 เกิดก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2507) 
 
(4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใด 
      จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญ 
      พิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ใน 
      สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นผู ้
      ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจ า หรือ 
      ผลประโยชน ์ ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ัฐ   หรือองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิน่จัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการ 
      และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
      การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น  

 
หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น หรือผู้สูงอายุท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ (ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2566) โดยจะได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 



(กันยายน 2566) และรับเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป (ตุลาคม 
2566) เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง 
 

 
 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ต่อเนื่อง......ค่ะ 

ผู้พกิาร 
ตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  ตามรายการดังนี้ 

 

1)   มีสัญชาติไทย 

(2)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง (ตามทะเบียน             

      บ้าน)  

(3)  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสรมิ 
      คุณภาพชีวิตคนพกิาร 

(4)  ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
      ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



* กรณไีดร้บัเบีย้ยงัชพีคนพกิารอยูแ่ลว้และไดย้า้ยเขา้มาในพืน้ที่ ต าบลปราสาททอง 
จะตอ้งมาขึน้ทะเบยีนที ่อบต.ปราสาททอง อกีครัง้หนึง่ภายใน 1 ตลุาคม - 30 
พฤศจกิายน ของทุกป ี
 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ” 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ 

รัฐที่ม ีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหต ุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบ
อ านาจติดต่อที่ อบต.ปราสาททอง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจ 
 

 
*** ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุ 

และยืน่เอกสารประกอบ ไดท่ี้  อบต.ปราสาททอง *** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงนิเบีย้ยงัชีพคนพิการ ” 
  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง    พร้อมส าเนา 
  บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 

 
หมายเหต ุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อ านาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน า
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย    คน
พิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
 



 
 
 

ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้สงูอาย/ุคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพอยู่แล้วใน พืน้ที่อื่น ภายหลงัได้
ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพืน้ที่ต าบลปราสาททอง ให้มาแจ้งขึน้ทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบีย้ยงัชีพต่อที่  อบต.ปราสาททอง แต่สิทธิในการรับเงินยงั จะ
คงอยู่ที่เดิมจนสิน้ปีงบประมาณ เช่น 

        นาง ก. รับเงินเบีย้ยงัชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่  ภายหลงัได้
แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่พืน้ท่ีต าบลปราสาททอง ในวนัท่ี 20 
กรกฎาคม  2566  นาง ก. ต้องมาขึน้ทะเบียนใหม่   ท่ี อบต.
ปราสาททอง ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 แต่ นาง ก. จะ
ยงัคงรับเงินเบีย้ยงัชีพท่ี อบต. กุ๊ กไก่  อยู่จนถึงเดือน 
กนัยายน 2566 และมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ ท่ี อบต.
ปราสาททอง ในเดือน ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 
 

*** ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนคนพิการ  

และยืน่เอกสารประกอบ ไดท่ี้  อบต.ปราสาททอง *** 
 



 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงนิ 
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุและคนพกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจ่ายเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายแุละคนพกิาร 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ภายในเดือนตุลาคม  
ของทุกปี ( นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอขึ้น
ทะเบียน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ) 
 

 

 

กรมชกีลางจะเปน็ผูด้ าเนนิการโอนเงนิเขา้บัญชเีงินฝากธนาคารของผูม้ี
สทิธ/ิผูไ้ดร้ับมอบอ านาจ ทกุวนัที ่10 ของทกุเดอืน ทัง้นี ้ขอใหผู้ส้งูอายุ
ตรวจสอบการโอนเงนิในวนัที ่11 ของทกุเดอืน หากทา่นใดไมไ่ดร้ับโอนเงนิ 
กรุณาตดิตอ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปราสาททอง โทร. 0-4458-2231 
 



 

 
 

ชอ่งทางการรับเงนิเบีย้ยงัชพี 
 

                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ  

รับเงนิสดในนามผูส้งูอาย,ุคน

พิการ หรือผูร้ับมอบอ านาจ 

ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ หรือ ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสม โดยจะมีการแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 
 

 



 
 

การค านวณเงนิเบีย้ยงัชพีแบบขั้นบนัได 
ส าหรับผู้สงูอายุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน ( ปี 2566) 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็น       
ช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

โดยค านวณตามปงีบประมาณ 
มใิชป่ปีฏิทนิ และไมม่กีารเพิม่ของอายุระหวา่งปี 

 
ตารางค านวณเงนิเบี้ยยงัชีพรายเดือน 

ส าหรับผูส้งูอายุ 
( แบบขัน้บันได ) 

 
ขั้น ชว่งอายุ (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 ปี ขึ้นไป 1,000 

 



 
 

วธิคี านวณอายุของผู้สูงอายุ 

 

 
 
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไร ให้นับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เท่านั้น เช่น 

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นาง ก. จะอายุ 
77 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ใน
เดือนตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566) 

2. นาง ข. เกิด 1 ตลุาคม 2482 ณ วนัที ่1 ตลุาคม 2562 นาง ข. 
จะอาย ุ80 ป ีหมายความวา่ นาง ข. จะไดร้บัเงนิ เบีย้ยงัชพีเดอืนละ 800 
บาท ในเดอืน ตลุาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

3. นาง ค. เกดิ 10 มนีาคม 2505 มาลงทะเบยีนภายในเดอืน 
กันยายน 2564 นาง ค. จะอาย ุ60 ป ีในวนัที ่9 มนีาคม 2565 
หมายความวา่ นาง ค. จะไดร้ับเงนิ เบีย้ยงัชพีเดอืนละ 600 บาท ในเดอืน 
เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) 

4. นาง ง. เกิด 1 เมษายน 2504 มาลงทะเบยีนภายในเดอืน 
กันยายน 2563 นาง ง. จะอาย ุ60 ปี ในวนัที ่31 มนีาคม 2564 
หมายความวา่ นาง ง. จะไดร้บัเงิน เบีย้ยงัชพีเดอืนละ 600 บาท ในเดอืน 
เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564) 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 



 

 

 
 

การสิ้นสุดการรับเงนิเบีย้ยงัชพี 
 

 

1. ตาย  
2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.ปราสาททอง  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัต ิ 

 

หนา้ทีข่องผูร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ และคนพกิาร 
 

1.  ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2.  กรณีผูร้ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้บัมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงิน

สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
3.  เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.ปราสาททอง ไปอยู่ภูมลิ าเนา

อื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให ้อบต.ปราสาททอง ได้รับทราบ  
4.  ให้ผู้ทีร่ับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว

แสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่ตอ่ อบต. ปราสาททอง  ในเดือน
กันยายน ของทุกปี หรือ อบต.ปราสาททองก าหนด 

1.     การนับรอบปงีบประมาณ คอื 1 ตลุาคม – 30 กันยายน เชน่ 
ปีงบประมาณ 2566 จะเริม่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2565-30 กันยายน 2566 
ปีงบประมาณ 2567 จะเริม่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2566-30 กันยายน 2567 

 

  

 



     5.  กรณตีาย ใหผู้ดู้แลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให ้อบต. ปราสาททอง ได้รับทราบ 
( พร้อมส าเนามรณะบัตร ) ภายใน 7 วนั  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพกิาร 
 

1.  ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 

2.  ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวัดสุรินทร์  (ถนนเลี่ยงเมืองสาย
เรือนจ า ) หรือที่ อบต.ปราสาททอง  โดยใช้เอกสารดงัต่อไปนี ้
      2.1  เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะ
ทาง   (ตวัจรงิ) 
      2.2  รูปถ่ายคนพกิาร ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป 
      2.3  ส าเนาทะเบยีนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
      2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
      2.5  ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ 



3.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา
ด้วย 



การต่ออายบุัตรประจ าตัวคนพกิาร 
 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตวัคนพิการ สามารถต่อได้ที่ 
ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัสรุินทร์ หรือที่ 
อบต.ปราสาททอง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1.  บัตรประจ าตัวคนพิการที่หมดอาย ุ
 2.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 2 รูป 
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ 
 4.  หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผูดู้แล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพกิารใหน้ าหลกัฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

การเปลีย่นผูด้แูลคนพกิาร 
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านกั
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสุรินทร์  หรือที่ อบต.
ปราสาททอง  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1.  บัตรประจ าตัวคนพิการของผู้พิการ (บัตรเดิม) 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ 
 3.  หลกัฐานผูด้แูลคนพกิารคนเดมิ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
 
 



การเปลีย่นผูด้แูลคนพกิาร  (ต่อ) 
 

4.  หลกัฐานผูด้แูลคนพกิารคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5.  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 
ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป) 
 
ขอ้แนะน าส าหรบัการยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 

1.  ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง 

3.  การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้อง
ได้ที่ อบต.ปราสาททอง  โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
  3.1  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  
    ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
  3.2  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
  3.3  ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

4.  กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการ
แทนได ้
  



ขอ้แนะน าส าหรบัการยืน่ค ารอ้งเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ว่ยเอดส์ 
(ต่อ) 

 
5.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง 

ผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
6.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้

ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้า
ไปอยู่ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค า
ร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 

7.  กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต 
ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง  แจ้งให้ อบต.ปราสาท
ทอง  ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมส าเนามรณะบัตร ) 
 
 

 
 

 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



 
ภาคผนวก 

 
 
 

 



แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  ( การรบัขึน้ทะเบยีนผู้สงูอายุ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูสู้งอาย ุ เดมิ  15  นาท/ีราย  เวลาปฏบิตัิงานทีป่รบัลด   5 - 6  นาท ี/ ราย 
   หมายเหต ุ:  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของทุกปี  หรือตามระเบยีบก าหนด 

 

เอกสารส าหรบัการรบัขึน้ทะเบียนผูสู้งอายุ 
       ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
       ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
       ๔.  ส าเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี ) 
 

เจ้าหนา้ที่ที่ไดร้บัการแตง่ตั้งรบัขึ้นทะเบียนผูส้งูอายุ 

เสนอคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบตัิ 

1 นาที  /  ราย 
 

เสนอผูบ้งัคับบญัชา ( ผูบ้รหิาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นค าขอขึน้ทะเบยีนฯ พรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
1  นาที / ราย 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน / สัมภาษณ์ / บันทกึ
ขอ้มูลเพิม่เตมิ  1.5  นาท ี/ ราย 

 

แจง้ผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ  
 1  นาท ี/ ราย 

 



แผนผงัแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  ( การรบัขึน้ทะเบยีนผู้พกิาร ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรบัขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร  เดิม  15  นาท ี/ ราย  เวลาปฏบิัตงิานทีป่รบัลด  5 - 6 นาท ี/ ราย 
   หมายเหต ุ:  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของทุกปี หรือตามระเบียบก าหนด 

เอกสารส าหรบัการรบัขึน้ทะเบียนผูสู้งอายุ 
       ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
       ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
       ๔.  ส าเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี ) 
 

เจ้าหนา้ที่ที่ไดร้บัการแตง่ตั้งรบัขึ้นทะเบียนผูพ้ิการ 

เสนอคณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าที่ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบตัิ 

 

เสนอผูบ้งัคับบญัชา ( ผูบ้รหิาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
๑ นาท ี/ ราย 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน / สัมภาษณ์ / บันทกึ
ขอ้มูลเพิม่เตมิ  1.5  นาท ี/ ราย 

 

แจง้ผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ  
 1  นาท ี/ ราย 

 



สารพนัค าถาม 
 

ถาม 
* ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่? 

 
 
ตอบ 
 

ขึน้ทะเบยีนได้  เพราะถือวา่เป็นผูส้ทิธิ์ตามระเบียบ หรือ กรณี
ได้รับเงินเบี้ยยังชพีอยู่แล้ว ภายหลงัต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษ
จ าคุก ถือวา่เป็นผูม้คีุณสมบัตหิรือมสีิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
เช่นกัน 

ถาม 
   * บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคมุโรค  
      สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่?  

 
ตอบ  

ขึ้นทะเบียนได ้
 

 
 
 
 



ถาม 
* ถ้าผู้สูงอายุรับเงนิเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์อยู่แล้ว จะ 
  สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุได้ 
  หรือไม ่

 
ตอบ  

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า 
 
ถาม 

    พระภิกษสุงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ                        
    ไดห้รือไม ่

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได.้.......จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน 

(เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น ...จ้า   
 

ถาม 
 * ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สงูอายุได ้
         หรือไม ่
ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
 
 
 
 
 



ถาม 
 * ผู้ที่ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,  
         สมาชิกสภา , ก านัน , ผู้ใหญบ่้าน สามารถขึ้นทะเบียน 
         ผูสู้งอายุไดห้รือไม ่
ตอบ 
  ขึน้ทะเบยีนไมไ่ด้คะ่   เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อ
พ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
 
ถาม 
 * ถ้าผู้สูงอายุอาศยัอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียน 
         บา้นในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 
 สามารถขึ้นทะเบียนได้ โดยการมอบอ านาจให้บุคคลยืน่แทน 
 
ถาม 
 * ผู้สงูอายุที่รับเบีย้ยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ 
         เงินไดห้รือไม่ 
ตอบ 
  ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ที ่อบต.ปราสาททอง 

******************* 

 มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ  ติดต่อสอบถามได้ที่ 
อบต.ปราสาททอง  โทร. 0-4458-2231 ตอ่ 04  หรอื 086-0048378 



 
 


