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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค     กองสวัสดิการสังคม   มีบทบาทหนาที่ในการจัด
สวัสดิการสังคมใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงคและสงเสริม
คุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้  รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพ่ือ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ   และรับคํารอง
ผูปวยเอดสเพ่ือรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  รวมทั้งการจายเงินเบี้ยยังชีพฯ ใหกับบุคคลดังกลาว โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเรื่องดังกลาว  องคการ
บริหารสวนตําบลถ้ํารงค  จึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคํารองเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสขึ้น 

 องคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค  หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้  จะเปนสวนหนึ่งที่ทําให
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส   มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมทั้งทราบแนวทางใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนที่มาขอรับบริการ 
ตอไป 
 
 
 
      
 

นายสําฤทธ์ิ อบแยม 
นายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปนวันรับขึ้นทะเบยีน 

ผูสูงอายุ...และคนพิการ จา 

อยาลืม !!!!  นะจะ 

ไมมีชื่อ  ไมมีสิทธิ   

   
 



คุณสมบัติของผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ 

ผูสูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

   

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ถ้ํารงค (ตามทะเบียนบาน) 

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณ ในปถัดไป (ปจจุบันอายุ 59 ป บริบูรณ และตองเกิด
กอน 2 กันยายน) 

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใด จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกร  ปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก ผูรับเงิน
บํานาญ   เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐหรือองคกร ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับ
เงิน เดือน  ค าตอบแทน  ราย ได ป ระจํ า  ห รือ
ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่น ที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผู
พิ ก า ร แ ล ะ ผู ป ว ย เ อ ด ส ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

 
หมายเหตุ: กรณีไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว  

และไดยายเขามาในพ้ืนที่ตําบลถํ้ารงค 
จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.ถํ้ารงค อีกครั้งหน่ึงภายใน เดือนพฤศจิกายนของปน้ันๆ 

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 
 
 



ผูพิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

 

1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ถ้ํารงค (ตามทะเบียนบาน) 

(3 มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
(4) ไมเปน บุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลว 
และไดยายเขามาในพ้ืนที่ตําบลถํ้ารงค 

             จะตองมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.ถํ้ารงค ทันทีเพ่ือจะไดรับสิทธิ์ในเดือนถัดไป 

 
ใชสิทธ์ิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอาย”ุ 

  บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตร อ่ืนทีอ่อกโดยหนวยงานของ 
รัฐที่มี รูปถาย พรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา   ( เฉพาะหนาที่แสดงชื่อและ
เลขที่บัญชี) สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร 
 
หมายเหตุ  : ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจ
มอบอํานาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับมอบ
อํานาจติดตอที่ อบต.ถํ้ารงค  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ และยื่น

เอกสารประกอบ ไดที่ฝายประชาสัมพันธ 

หรือ กองสวัสดิการสังคม  อบต.ถ้ํารงค*** 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ ฉบับจริงพรอมสําเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสําเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี)  สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ประสงคขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผานธนาคาร 
 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แตตองนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย   คน
พิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไดดวย 
 

 
 
 
 

**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และยื่น

เอกสารประกอบ ไดที่ฝายประชาสัมพันธ 

หรือ กองสวัสดิการสังคม  อบต.ถ้ํารงค*** 

 



คําชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูสูงอายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวใน 

พื้นที่อื่น ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพื้นที่

ตําบลถ้ํารงค ใหมาแจงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพตอที่ อบต.ถ้ํารงค แตสิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยูที่

เดิมจนส้ินปงบประมาณ เชน 
 

        นาง เอ . รับ เงิน เบี้ ย ยังชีพอยู  อบต . เบิ กบาน  

ภายหลังไดแจงยายที่อยูมาอยูพื้นที่ตําบลถ้ํารงค ในวันที่ 

20 กรกฎาคม  2563  นาง เอ. ตองมาขึ้นทะเบียนใหม ที่ 

อบต.ถ้ํารงค  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แต 

นาง เอ. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. เบิกบาน  อยู

จนถึงเดือน กันยายน 2564 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ที่ อบต.ถ้ํารงค  ในเดือน ตุลาคม 2564 เปนตน

ไป 

 



ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กําหนดวนัจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่  1-10  ของเดือน 
 (ตามความเหมาะสม) 

 

ใหผูที่มาย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตาม

ประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ  ณ  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลถ้ํารงค ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของ

ทุกป  

 

 

 

อบต.จะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและคน

พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไวแลว โดยจะเริ่มต้ังแตเดือน

ตุลาคม ปถัดไป โดยจะจาย เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชี

ธนาคาร ตามที่ ผู สูงอายุและคนพิการไดแจงความ 

ประสงคไว 

 



ชองทางการรับเงนิเบี้ยยังชีพ 

 
 
 

 
 
        
 

 
 
 
 

การคํานวณเงินเบี้ยยงัชีพแบบขั้นบันได 
สําหรับผูสูงอายุ 

 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับใน ปจจุบัน (ป 2564) 
การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันได 
แบบ“ขั้นบันได”หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ 
หรือเปนข้ัน ข้ึนไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตั้งแตอายุ 60 ป 

ผูประสงครับเงินผาน

ธนาคาร 

ผูประสงครับเงินสด 

โอนเขาบัญชีธนาคารใน นาม

ผูสูงอายุ ,คนพิการ หรือ

ผูรับมอบอํานาจ 

รับเงินสดในนามผูสูงอายุ , 

คนพิการ หรือผูรับมอบ

อํานาจ 

 ตามจุดที่ไดแจงไว  เชน กอง

สวัสดิการสังคม อบต.ถ้ํารงค 

/กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน 

หรือ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดย

จะมีการแจงใหทราบลวงหนา 
 

 



โดยคํานวณตามปงบประมาณ 
มิใชปปฏิทนิ และไมมีการเพิม่ของอายุระหวางป 

 

ตารางคํานวณเงนิเบ้ียยังชีพรายเดือน 
สําหรับผูสูงอาย ุ
(แบบข้ันบันได) 

 
ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงนิ (บาท) 

ขั้นท่ี  1 60 – 69 ป 600 
ขั้นท่ี  2 70 – 79 ป 700 
ขั้นท่ี  3 80 – 89 ป 800 
ขั้นท่ี  4 90 ป ขึ้นไป 1,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แลวปน้ี  เราจะไดเงิน

เบี้ยยังชีพเทาไรนอ? 



วิธีคํานวณอายุ   ของผูสูงอายุ 

 
การนับอายุวาจะอยูในข้ันที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทาน้ัน 
เชน 
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2482 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นาง 
ก. จะอายุ 70 ป หมายความวา นาง ก. จะไดรับ เงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 
700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2563 (งบประมาณป 2564)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2483 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นาง ข. 
จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข. จะไดรับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 
บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป 
 

 
 

 
การสิน้สุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

1. ตาย  
2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.ถ้ํารงค 
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัติ 
 

 

การนับรอบปงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม –30 กันยายน   เชน 

ปงบประมาณ 2564  จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 

ปงบประมาณ 2565  จะเริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 

 

 



 
หนาทีข่องผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพกิาร 
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 
2. กรณีผูรบัเงินเบี้ยยังชีพ หรอืผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด 
ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด 
3. เมื่อยายภูมิลําเนาจาก อบต.ถํ้ารงค  ไปอยูภูมิลําเนาอ่ืน  ตองแจง
ขอมูลเพ่ือให อบต.ถํ้ารงค  ไดรับทราบ 
4. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ หรือคนพิการของผูรับ
เงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย  ให อบต.ถํ้ารงค  ไดรับทราบ   (พรอม
สําเนาใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ 

2. ดําเนินการทําบัตรประจําตวัคนพิการไดที่ สํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวดัเพชรบุร ี (ศาลากลางจังหวัด ) หรือกอง
สวัสดิการสังคม อบต.ถํ้ารงค  โดยใชเอกสารดังตอไปนี้ 
    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง (ตัว
จริง) 
    2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน 2 รูป 
    2.3 สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน 1 ฉบบั 
    2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบบั 
    2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ  จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทํา
บัตรประจําตวัคนพิการ ใหนําหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5  มาดวย 
4. หลังจากไดบัตรประจําตัวคนพิการใหไปเปลี่ยนสิทธิ์ผูพิการ (ท.
74) ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลถํ้ารงคตามสิทธิ์หลักที่ใชบัตร
ทองอยู (สําหรับผูที่ใชสิทธิ์เบิกไดโดยตรงไมตองทําตามขอ 4) 



       การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถตอไดที่ 
สํานักพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดเพชรบุร ี(ศาลา
กลางจังหวัด  ช้ัน1) หรือกองสวัสดิการสังคม อบต.ถํ้ารงค   โดยใช
เอกสารดังตอไปนี้  
 1. บัตรประจําตัวคนพิการ 
 2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว   จํานวน 1 รูป 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
อยางละ 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมผีูดูแล ใชสําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ
ขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย 

การเปลี่ยนผูดแูลคนพกิาร 
 การดําเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่ สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบุร ี(ศาลากลาง
จังหวัด  ช้ัน1) หรือกองสวัสดกิารสังคม อบต.ถํ้ารงค โดยใชเอกสาร
ดังตอไปนี้  
 1. บัตรประจําตัวคนพิการใบเดิม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 
อยางละ จํานวน 1 ฉบบั 
 3.หลักฐานผูดแูลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 



 
การเปลี่ยนผูดแูลคนพกิาร(ตอ) 

 
4.หลกัฐานผูดแูลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ 
 6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง  
จํานวน 1 ฉบบั (กํานัน ผูใหญบาน ส.อบต. หรือ ขาราชการ ระดับ 3 
ข้ึนไป) 
 
ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนา  อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ถํ้ารงค 

3. การยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถยื่นคํารองไดที่ 
สวนกองสวัสดิการสังคม โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังนี้ 
 3.1 ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง 
 3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา) 
 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา) 

4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 



 
ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

(ตอ) 
 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุ
และคนพิการ สามารถดําเนินการไดทั้งหมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลว   แลวตอมาได
ยายภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน ผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยายภูมิลําเนา
เขาไปอยูใหม (เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํา
รองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม  ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดสถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น 

7. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแล
หรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิต  ตองแจงใหสวนสวัสดิการสังคม
ทราบภายใน 7 วัน  
 
 

 
 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs

เทานั้น หากระบุวาปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง จะ

ไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 
 

เอกสารสําหรับการ 

รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2.  สําเนาทะเบียนบาน 

   

   

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

 

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จดัทํา

ประกาศรายชื่อ 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสาร

หลักฐาน 

  

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ/บนัทึกขอมลูเพิม่เตมิ 
2 นาที/ราย 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับขึ้นทะเบียนผูพิการ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯพรอมเอกสาร

หลักฐาน 

  

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ/บนัทึกขอมลูเพิม่เตมิ 
2  นาที/ราย 

 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

 

เอกสารสําหรับการ 

รับขึ้นทะเบียนผูพิการ 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ 

2.  สําเนาทะเบียนบาน 

   

   

เสนอผูบังคับบัญชา(ผูบริหาร)/จดัทํา

ประกาศรายชื่อ 

 



ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผูพิการ  เดิม  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
( 1  วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงนิสด 

1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / ผูรับแทน      

(กรณีมอบอาํนาจ) 

     

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงนิ  

(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินไดไมเกิน 2 วนัทําการ 
ย่ืนบัตรประจําตวัประชาชนของผูมสีิทธ์ิ/ใบมอบอํานาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

 

รับเงินผาน

 

รับเงินสดในวันที่ 8 ของทุกเดือน

 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดมิ 5 นาท/ีราย 

ปรับลด 1 นาท/ีราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จายเบ้ียความพิการ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดทําบัญชีรายช่ือและบันทึกขอความ 
( 1 วัน) 

เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ

เอกสารสําหรับการรับเงนิสด 
1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ / 

 ผูรับแทน  (กรณีมอบอํานาจ) 

2.  หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมอบอาํนาจ 

 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงนิ  

(กองคลัง)  

1 วัน 

สงเอกสาร ธนาคาร 

รับเงินไดไมเกิน 2 วนัทําการ 

 

 

ย่ืนบัตรประจําตวัประชาชนของผูมสีิทธ์ิ/ใบมอบ

อํานาจ ตรวจสอบรายชื่อ     ลงชื่อผูรับเงิน 

 

รับเงินผาน

 

รับเงินสดในวันที่ 8 ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดมิ 5 นาท/ีราย 

ปรับลด 1 นาท/ีราย 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

 



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขท่ี...................................../2564 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 

ขอมูลผูสูงอาย ุ

 

เขียนท่ีอบต.ถํ้ารงค 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยูในสําเนา 
ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวงถํ้ารงคอําเภอ/เขต         จังหวัด         .....  เพชรบุร.ี 
รหัสไปรษณีย      76150         โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผูสูงอายุท่ีย่ืนคําขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท 
ขอมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 
 ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก 
(ระบุท่ีอยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร ดังน้ี 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย    สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)...........................................................................  (ลงชื่อ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ          เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณผีูสูงอายุมอบอํานาจใหบคุคลอืน่มายื่นคาํขอลงทะเบียนแทน 

       ผูย่ืนคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 

ช่ือ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ท่ีอยู......................................................................................... 

 

 



-2- 
ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย / นาง / นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- 
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตนมะมวง 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังน้ี 
สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

คําสั่ง 
รับลงทะเบียน    ไมรับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 
 

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

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

 

 (ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

 

ผูสูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขท่ี........................หมูท่ี..................... 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุต้ังแตเดือน ตุลาคม 2563  ถึงเดือนกันยายน 2564   ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี 10  ของทุกเดือน  
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน (ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) จะตองไปลงทะเบียนย่ืน
คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษา
สิทธิใหตอเน่ือง 
 
 
       (ลงช่ือ)................................................................. 
        (.............................................................) 
                เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
 
 
 
 



ทะเบียนเลขท่ี........................./2564 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 
ขอมูลคนพิการ 

เขียนท่ี........................................................... 
วันท่ี........................เดือน...............................พ.ศ....................... 

คํานําหนานาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 
ชื่อ............................................................นามสกุล.................................................................... 
เกิดวันท่ี....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ป สัญชาติ........................ มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี...............หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตําบลถํ้ารงคอําเภอ        . จังหวัด
เพชรบุรรีหสัไปรษณีย.............โทรศัพท....................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการท่ีย่ืนคําขอ ---- 
ประเภทความพิการ ความพิการทางการเห็น ความพิการทางสติปญญา 
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมายความพิการทางการเรียนรู   ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความ
พิการทางออทิสติกความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    พิการซ้ําซอน   ไมระบุความพิการ 
สถานภาพ โสด   สมรส      หมาย      หยาราง   แยกกันอยู      อ่ืน ๆ........... 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได .............................................................................โทรศัพท.................................................................. 

ขอมูลทั่วไป :สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ 
ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ............................ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 
ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเองมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
มีอาชีพ (ระบุ)......................................................รายไดตอเดือน(ระบุ)................................บาท 
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก ๑ วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมิสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขท่ีบัญชี ……………………………………………………………… 
พรอมแนบเอกสารดังน้ี 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย     สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯแทน) 

 ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

             (ลงชื่อ)........................................................              (ลงชื่อ)........................................................ 
                    (........................................................)                      (.......................................................) 
                    ผูย่ืนคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเครื่องหมาย √  ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 
 

 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน :ผูย่ืนคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของกับคนพิการท่ีขอข้ึน

ทะเบียน โดยเปน บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พ่ีนอง   ผูดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบ

อํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

---- ท่ีอย..............................................................โทรศัพท....................................................................... 



-2- 
ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 
....................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
---- แลว 
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน     เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก............................................................................................ 
......................................................................................................... 
 

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

     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลวมี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

คําสั่ง 
  รับลงทะเบียนไมรับลงทะเบียน     อ่ืน ๆ .................................................................................... 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.............................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ .ศ......2564.... โดยจะ

ไดรับเงินเบ้ียความพิการ ต้ังแตเดือน...........................พ.ศ.................  ในอัตราเดือนละ 800 บาท ภายในวันท่ี 

10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอื่น จะตองไปลงทะเบียนยื่นคํ่าขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ณ  

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมทันที ท้ังนี้เพื่อการรักษาสิทธิ์ใหตอเนื่อง 

 
 
 

................................................... 
     เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ตัดตามเสนประใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว 



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสอืมอบอํานาจ 

 
 

หนังสือมอบอาํนาจ 

 
                    ท่ี.......................................................... 

                           วันท่ี.......เดือน......กันยายน.....พ.ศ.2563..... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา...............................................................ซึง่เปนผูถือบัตร............................... 
เลขท่ี...................................................ออกให ณ ..อําเภอบานลาด...เมื่อวันท่ี...............อยูบานเลขท่ี............ 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย............ ถนน...................แขวง/ตําบล...ถํ้ารงค.......   เขต/อําเภอบานลาด……… 
งหวัด.........เพชรบุรี........ 

 ขอมอบอาํนาจให................................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร............................... 
เลขท่ี................................................ออกให ณ...................... เมื่อวันท่ี..........................อยูบานเลขท่ี........ 
หมูท่ี...................ตรอก/ซอย............................ ถนน.......................................แขวง/ตําบล............................. 
เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด............................................... 

 เปนผูมีอํานาจรับเงิน............................................................ แทนขาพเจา “ท้ังในขณะมีชีวิตอยูหรือ              
เสียชีวิตแลว” จนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงการมอบอํานาจ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา
ไดกระทําดวยตนเองท้ังส้ิน 

 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาได ลงลายมือช่ือ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

      ลงช่ือ.................................................ผูมอบอํานาจ 

          (…………………………………………….…) 
 

ลงช่ือ.................................................ผูรับมอบอํานาจ 

           (………………………………………….…) 
 

                                                               ลงช่ือ.................................................พยาน            

                                                                    (…………………….…………………….…) 
 

                                                              ลงช่ือ.................................................พยาน 

                                                                  (………….……………………………….…) 



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสอืแสดงความประสงค 

รับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 
 

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

 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลถ้ํารงค 
 
 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับ
การสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูสูงอายุ ลําดับที่........................นั้น 
 
 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้ 
  (    )  เปนเงินสด 
  (    )  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 
           เลขทีบ่ัญชี................................................................................................ 
  (    )  แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการตอไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

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



สารพันคําถาม 

 
ถาม 
ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ? 
 
 

ตอบ 
 
ขึ้นทะเบียนไดจรา   
 
ถาม 
   บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถ
ข้ึน ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม ?  
 

ตอบ  
ข้ึนทะเบียนได 
 

 
 



ถาม 

ถาผูสูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผูปวยเอดส อยูแลว จะ
สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดหรือไม 
 
 

ตอบ  
ข้ึนทะเบียนไดและสามารถรับเงินได.....จา 

 
ถาม 
พระภิกษุสงฆสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
ข้ึนทะเบียนได........จา  
ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เชน เจาอาวาส 
เจาคณะตําบล เปนตน ...จา   

 
ถาม 

ขาราชการที่รับเงินบําเหน็จ    สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุได
หรือไม 

ตอบ 
ข้ึนทะเบียนได........จา  



ถาม 
  ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก อบต., รองนายก 
อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผูใหญบาน สามารถข้ึนทะเบียน
ผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไมไดคะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แต
เมื่อพนจากตําแหนงแลว สามารถมาข้ึนทะเบียนไดคะ 

ถาม 
  ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีช่ืออยูใน
ทะเบียนบานในประเทศไทย สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ 
  สามารถข้ึนทะเบียนได 

ถาม 
  ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินไดหรือไม 

ตอบ 
  ไดคะ   โดยมายื่นความประสงคไดที่ อบต.ถํ้ารงค 
 

******************* 
มีขอสงสัย นอกเหนือจากคูมือฯ  ติดตอสอบถามไดท่ี สวนสวัสดิการสังคม   

อบต.ถ้ํารงค  โทร.  032-491467  


