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 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเบ้ียยังชีพผูพ้กิาร 
 การย่ืนค าร้องเพื่อขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

 
 

 
 
 
 
 
 

        สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ           สัญลักษณค์นพิการ        สัญลักษณ์วันเอดส์โลก 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  มีบทบาทหน้าท่ี      
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  รวมท้ังมี
บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ การรับ
ลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ   และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ รวมท้ัง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว      
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           
การลงทะเบียนผู้พิการและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  การยื่นค าร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ  
ผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

 เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติ   
ท่ีชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีสิทธิรับเงินดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ 
ต่อไป 
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อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   

จา้ !!! 
 



 
 

๑.  การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 
 ๑.๑.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน        
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับจนถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  
เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕ ( ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่  เดือนเกิด ให้ถือว่า
บุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคมของปีนั้น)  ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน  
รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน  
ตามข้อ  ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และวัน  เวลา  และสถานที่ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน  ทั้งนี้  ส าหรับผู้ซึ่งต้องขัง
หรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถาน  หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์  ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า 
ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิ 
  ๑.๑.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มี สิทธิ        
การเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่    
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมให้ครอบคลุมและทั่วถึง   
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน   
หรือชุมชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน และท่ีประชุมประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น 
  ๑.๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียน      
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยพิจารณาก าหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน
หรือชุมชนอย่างท่ัวถึงเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ 
   ๑.๒  หลักเกณฑ์การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยแยกเป็นช่วงระยะเวลาใน
การลงทะเบียน  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑  การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  
๒๕๖๓ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
   ๑)  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) 
   ๒)  ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป ( ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะมีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) 
  ๑.๒.๒ การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ) 
   ๑) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
   ๒)  ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ จะมีสิทธิได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ( ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) 



 
 
๒.  ขั้นตอนการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๒.๑  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน  
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นับจนถึงวันที่  
๑  กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน ๒๕๐๕ ( ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร    
ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น ) ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้    
ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดรับลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้าย   
ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น 
 ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุ  ที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงิน   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด าเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  ผู้สูงอายุจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
   (๑)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
   (๒)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
   (๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
  ๒.๒.๒  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  รับเงินสดด้วยตนเอง 
   (๒)  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
   (๓)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
   (๔)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  ๒.๒.๓  การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุยื่นค าขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียน
ด้วยตนเองได้อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ให้ยื่นค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมเอกสารการมอบอ านาจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  และตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จนถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๔ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ อย่าให้มีการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวง
ผู้สูงอายุ ส าหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ ในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์            
ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย        
ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิโดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดวันที่ลงทะเบียนในแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ๒.๒.๔  กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสียชีวิตลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่ ผู้ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงเจตจ านงเป็นลายลักอักษรให้รับเงินแทน “ ทั้งในขณะมีชีวิต
หรืออยู่หรือเสียชีวิตแล้ว” ในแบบหนังสือมอบอ านาจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  หากไม่ได้แสดง
เจตจ านงดังกล่าวไว้ ให้จ่ายเป็นเงินสดแก่ทายาทโดยธรรม  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากนั้นให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ส าหรับบุคคลดังกล่าวในเดือนถัดไป เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการด าเนินการตามโครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) 



   
๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวัน เวลา และสถานที่ติดประกาศให้ผู้สูงอายุที่มา

ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับทราบ และให้ตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ     รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  ๒.๒.๖  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ข้อ ๑.๒ ว่าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่  ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน       
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ท่ีคระบุไว้ในแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ๒.๒.๗  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งก าชับให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิล าเนา
ไปอยู่ที่ อ่ืนในระหว่างปีงบประมาณ โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ               
ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน       
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณ
ถัดไปจากปีที่ย้ายออก 
  ๒.๒.๘  กรณีการตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตและการย้ายภูมิล าเนาส าหรับผู้สู งอายุ             
ให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือตรวจสอบรายละเอียด       
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิตจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครอง ในระบบ
สารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิ์ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวจากการรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน 
  ๒.๓  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน
ในแต่ละเดือนและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันที่   ๕  ของเดือนถัดไป               
และในการเปิดเผยส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิรับ เงิน เบี้ ยยั งชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ไป                
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ดังกล่าวที่มาลงทะเบียนเป็นประจ าทุกเดือน  ในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้ปิดประกาศโดยเคร่งครัด  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มี       
การลงทะเบียนและให้ติดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
  ๒.๔  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์รายงานสรุปผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามข้อ ๒.๓  โดยด าเนินการพิมพ์จากหน้า “ รายงานสรุปยอดผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
แยกตามประเภท”  โดยถือว่าเป็นรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพ่ือใช้   
เป็นข้อมูลในการตั้งงบประมาณตามนัยข้อ ๙ แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว และมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกองคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมกับจัดส่ง
ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจั งหวัด ภายในวันที่   ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเก็บรวบรวมไว้          
เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ขั้นตอน  ระยะเวลา  และฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 
 

 
ล าดับที่ ประเภท

ขั้นตอน  
 

 

รายละเอียดของข้ันตอน
บริการ  
 

ระยะเวลา
ให้บริการ  
 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไป หรือผู้รับมอบอ านาจ 
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้อง             
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ  
 

๓  นาที งานสวัสดิการ
และสังคม 
สงเคราะห์ 
 

 

๒ การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน       
ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียน          
หรือผู้รับมอบอ านาจ  
 

๒  นาท ี งานสวัสดิการ
และสังคม 
สงเคราะห์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

 
 

ล าดับ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน  
 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้
ออก
เอกสาร  
 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ 
เอกสาร 

หมายเหต ุ

๑ 
 

บัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือบัตร 
อ่ืนที่ออกให้โดย 
หน่วยงานของรัฐ       
ที่มีรูปถ่ายพร้อม 
ส าเนา 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

-        ๑       ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๓ ส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ส าหรับ
กรณีท่ีผู้ขอรับเงิน    
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     
ที่ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผ่านธนาคาร 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

เอกสารอื่นๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 
 

 

ล าดับ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน  
 

หน่วยงาน
ภาครัฐ      
ผู้ออก
เอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ 
เอกสาร 

หมายเหต ุ

๑ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา (กรณีท่ี 
ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ          
ผู้ประสงคข์อรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผ่านธนาคาร) 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๒ หนังสือมอบอ านาจ  
( กรณีมอบอ านาจให้ 

ด าเนินการแทน ) 

- ๑ - ฉบับ  

๓ บัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือ 
บัตรอื่นที่ออกให้ 
โดยหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีรูปถ่าย 
พร้อมส าเนาของ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
( กรณีมอบอ านาจ 
ให้ด าเนินการแทน ) 

-      ๑       ๑     ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๔ สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร้อม 
ส าเนาของ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน 

เบี้ยยังชีพ 
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประสงค์ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผ่านธนาคารของ 
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 



 
 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

 
ตรวจสอบคุณสมบัติผูสู้งอายุ  ตามรายการดงันี ้

 
   (๑)  มีสัญชาติไทย  

(๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(๓)  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ 
     ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบ้ียหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่ วน ท้ องถิ่ น จั ด ให้ เป็ นประจ า  ยก เว้นผู้ พิ ก ารและผู้ ป่ วย เอดส์  ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลต าบล 
              นาหนองทุ่ม จะต้องมาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  
              ภายในเดือนพฤศจิกายนเพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายตุอ่เนื่อง......ค่ะ 

 
 



 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ) 

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันทึก/สอบถามเพิ่มเตมิ 

 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

ผู้สูงอายุย่ืนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูส้งูอาย ุ

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้  
 

๑. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน     
   ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
   พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
 

๒. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  
   จ านวน ๑ ฉบับ  
 

๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา  
   (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือ และเลขท่ีบัญชี)  
   ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ     
   ผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
   ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร  
   จ านวน ๑ ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอ านาจ / กรณีมอบอ านาจ 
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑  ฉบับ 

เสนอผู้บริหารจัดท าประกาศ 
 

เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 



               ทะเบียนเลขที่....................../๒๕๖๔ 
 

 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
 

         ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น...............................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน  
ช่ือ-สกุล  ( ผู้รับมอบอ านาจ).............................................................................หมายเลขบัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจ    
                         ที่อยู่……………………………………………………………………… 

..................................................................................................................โทรศัพท์................................................................................. 
ข้อมูลผู้สูงอายุ       เขียนท่ี....................................................................... 

      วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ....................................... 
  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ.................................................นามสกลุ.................................................... 
เกิดวันที่...............เดือน..................................................พ.ศ. .......................อายุ..................ปี    สัญชาติ............................................. 
มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบยีนบ้านเลขที่........................................หมู่ที่.......................ชุมชน....................................................................... 
ถนน................................................................ต าบลกุดดินจี่   อ าเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวล าภู   รหัสไปรษณีย์  ๓๙๓๕๐                                    
เบอร์โทรศัพท์..................................................มือถือ............................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ    

สถานภาพสมรส    โสด     สมรส     หม้าย      หย่าร้าง     แยกกันอยู่   อื่นๆ....................................... 
รายได้ต่อเดือน.................................................................บาท    อาชีพ................................................................................................ 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

 ไมไ่ด้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ            ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       

 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ        ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ..............................................................   
                    มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  โดยวธิีการต่อไปนี้ (เลือก ๑  วิธี ) 

 รับเงินสดด้วยตนเอง             รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 

      ธนาคาร................................................................ เลขท่ีบัญชี                     -       -                                 - 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบตัรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรับที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน    

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 

 ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร.................................บญัชีเลขท่ี...........................................ชื่อบัญชี............................................. 

  “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผู้รับบ านาญ เบ้ียหวัด 
บ านาญพิเศษ บ าเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 

  “ข้าพเจ้ายินยอมให้น าขอ้มลูส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและยนิยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ” 
 

         (ลงช่ือ)..................................................................      (ลงช่ือ).......................................................... 
                 (...............................................................)                                         (.....................................................) 
                  ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ                    เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่มต่้องการออก และท าเครื่องหมาย √  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 



-๒- 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

- -                           -           -         

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน 

  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัติ   ดังนี้
....................................................................................................................
............................................................................................ 
           
(ลงช่ือ) .............................................................  
         (..........................................................)         
               เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน      
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม  
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว  
 มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไมส่มควรรับขึ้นทะเบยีน 
  
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                     (                                         ) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                      (                                        ) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                      (                                        ) 
 

 
ค าสั่ง 

        รับขึ้นทะเบียน     ไม่รับขึ้นทะเบียน     อื่น  ๆ ....................................................................................................... 
              
                                     (ลงช่ือ) ...................................................................... 
                                               (                                                  ) 
                                              นายกเทศมนตรีต าบล.................................... 
                                     วัน/เดือน/ปี ............................................................... 
 

 

(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าท่ี) 
 
                     
 
 
ตัดตามรอยประ  ให้ผูสู้งอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บเพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบยีน                                                                                              
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ..............เดือน............................................พ.ศ. ....................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ                 
ตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน........................... พ.ศ......................... 
เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืนจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดินจนสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 
 
 
 



หนังสือมอบอ านาจ 
 

                                                                                                ที่  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
                                                   วันที่..............เดอืน..............................พ.ศ.................... 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.... ........................................ 

เลขที่...................................ออกให้  ณ...................................เมื่อวัน........................อยู่บ้านเลขท่ี.................................... 
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล........... ..................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.............. .................................. 
 
 ขอมอบอ านาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................... 
เลขท่ี...................................ออกให้  ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขท่ี........... .................. 
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ต าบล........................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................. 
 
 

 เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

                 ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอ านาจ/ผู้สูงอายุ  
                                          (........................................................) 

 
       ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

                                           (.......................................................) 
 

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

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

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างสมดุประจ าตัวคนพิการและบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 
 
 
 



 
 

การเตรียมการด าเนินการรับลงทะเบียน 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้พิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี ้
(๑) จัดตั้งศูนย์อ านวยการรับลงทะเบียนคนพิการ มีหน้าท่ีอ านวยการรับลงทะเบียนรวบรวม

ข้อมูลจัดท าประกาศบัญชีรายชื่อและประสานงานในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๒) จัดท าประกาศและประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้พิการ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของ

ผู้มีสิทธิขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
(๓) ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
(๔) ตรวจสอบรายชื่อ/คุณสมบัติ/หลักฐานผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
(๕) ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการรายใหม่ท่ีมาลงทะเบียน ในระบบ

สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมท้ังปรับปรุงข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงจ านวนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้พิการท่ีประกาศบัญชีรายชื่อ 

(๖) จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
ให้ประชาชนได้ทราบ  

 

ขั้นตอนการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูพ้ิการ 
ให้ผู้พิการที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ด าเนินการดังนี้ 
 

(๑) ให้ผู้พิการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด มาย่ืนเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีด้วยตนเอง 
หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถมาย่ืนค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  
หรือผู้พิการอาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นค าขอลงทะเบียนแทนก็ได้ 

(๒) กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วน  
และให้ย่ืนค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับส าเนาบัตรประชาชน 
ของผู้รับมอบอ านาจโดยให้มาลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 

 
 
 
 
 

 



 
 
ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 

๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลของรัฐเพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 
๒. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ท่ี  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม หรือส านักพัฒนาสังคม 
    และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู ( ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ )  โดยใช้เอกสาร 
    ดังต่อไปนี้ 
    ๒.๑  เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ฉบับจริง) 
    ๒.๒  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน  ๒  รูป 
    ๒.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๒.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๒.๕  ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
           ของผู้ดูแลคนพิการ    จ านวนอย่างละ ๑  ฉบับ 
๓. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ  
    ให้น าหลักฐาน ตามข้อ ๒.๓ – ๒.๔ มาด้วย 
 
 



 
การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ท่ี เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม
หรือ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู (ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑) 
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 ๑. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับจริง    จ านวน   ๑  ฉบับ 
 ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว      จ านวน   ๒   รูป 
 ๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน   ๑   ฉบับ 
 ๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
             และส าเนาทะเบียนบ้าน       อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๕. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคน 
             พิการให้น าหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย 
 

การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ 
 

 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  
หรือ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวล าภู (ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ) 
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 ๑. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับจริง    จ านวน  ๑    ฉบับ 
 ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน  ๑    ฉบับ 
 ๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
             และส าเนาทะเบียนบ้าน        อย่างละ      จ านวน  ๑    ฉบับ 

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
    และส าเนาทะเบียนบ้าน        อย่างละ     จ านวน    ๑   ฉบับ 

 ๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ              จ านวน    ๑   ฉบับ   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

 
 

๑.  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
     ฉบับจริง  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ     จ านวน     ๑     ฉบับ 
๒.  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน     ๑     ฉบับ 
๓.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับกรณีท่ีผู้รับเงินเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงิน 
     เบี้ยความพิการผ่านธนาคาร  พร้อมส าเนา             จ านวน     ๑     ฉบับ 
๔. หนังสือมอบอ านาจ/ กรณีมอบอ านาจ    จ านวน     ๑    ฉบับ 
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้ดูแล)    จ านวน     ๑    ฉบับ 
๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)      จ านวน     ๑    ฉบับ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 

 
ล าดับที่ ประเภท

ขั้นตอน  
 

 

รายละเอียดของข้ันตอน
บริการ  
 

ระยะเวลา
ให้บริการ  
 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
 

หมายเหต ุ

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการในปีงบประมาณถัดไป 
หรือผู้รับมอบอ านาจ  
ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้อง 
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ  
 

๓  นาที งานสวัสดิการ
และสังคม 
สงเคราะห์ 
 

 

๒ การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียน 
ให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือ 
ผู้รับมอบอ านาจ  
 

๒  นาท ี งานสวัสดิการ
และสังคม 
สงเคราะห์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

 
 

ล าดับ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน  
 

หน่วยงาน
ภาครัฐ  
ผู้ออก
เอกสาร  
 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ 
เอกสาร 

หมายเหต ุ

๑ บัตรประจ าตัวคนพิการ 
ตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 
ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๒ 
 

บัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือบัตร 
อ่ืนที่ออกให้โดย 
หน่วยงานของรัฐที่    
มีรูปถ่ายพร้อม 
ส าเนา 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

-        ๑       ๑ ฉบับ (พร้อม 
ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๔ ส าเนาสมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ส าหรับ
กรณีท่ีผู้ขอรับเงิน    
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ที่ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ผ่านธนาคาร 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ล าดับ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน  
 

หน่วยงาน
ภาครัฐ      
ผู้ออก
เอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ 
เอกสาร 

หมายเหต ุ

๑ หนังสือมอบอ านาจ  
( กรณีมอบอ านาจให้ 

ด าเนินการแทน ) 

- ๑ - ฉบับ  

๒ บัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือ 
บัตรอื่นที่ออกให้ 
โดยหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีรูปถ่าย 
พร้อมส าเนาของ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ 
ให้ด าเนินการแทน ) 

-      ๑       ๑     ฉบับ (พร้อม 
ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๓ ทะเบียนบ้าน - ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

๔ สมุดบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารพร้อม 
ส าเนาของ 
ผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพ 
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ประสงค์ขอรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ผ่านธนาคารของ 
ผู้รับมอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (พร้อม 

ลงนาม 
รับรอง 
ส าเนา 
ถูกต้อง) 

 



 
 

 
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การข้ึนทะเบียนผู้พิการ ) 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันทึก/สอบถามเพิ่มเตมิ 

 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

ผู้พิการยืน่เอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบียนผู้พิการ 

หลักฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้  
 

๑. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมาย 
   ว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   พร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  
   จ านวน ๑ ฉบับ  
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา     
    (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  
   ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ     
   ผู้พิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
   ผู้พิการผ่านธนาคาร  จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.  หนังสือมอบอ านาจ / กรณีมอบอ านาจ 
๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 

เสนอผู้บริหารจัดท าประกาศ 
 

เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 



 
 

ผู้พิการ 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติผูพ้ิการ  ดังนี ้
 
 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน  
(๓) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     คนพิการ 
(๔)  ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ทะเบียนเลขที่....................../๒๕๖๔ 
 

 

แบบค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไมต่้องการออกและท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

ผู้ยื่นค าขอ  [   ]  แจ้งด้วยตนเอง  [   ]  ผู้ยื่นค าขอฯแทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น...................................กับผู้พิการ 

ที่ขอข้ึนทะเบียน ช่ือ-สกุล.................................................................................................................................................. 
หมายเลขบัตรประชาชนผูร้ับมอบอ านาจ    
 

ที่อยู่...........................................................................................................โทรศัพท์.......................................................................... 

ข้อมูลผู้พิการ 

                               เขยีนที่................................................................................. 
        วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ. .................... 
  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ......................................................นามสกุล.................................................. 
เกิดวันที่...............เดือน...............................................พ.ศ. .......................อายุ..................ปี    สัญชาติ................................................. 
มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบยีนบ้านเลขที่........................................หมู่ที่.......................ชุมชน.......................................................................... 
ถนน................................................................ต าบลกุดดินจี่   อ าเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวล าภู   รหัสไปรษณีย์   ๓๙๓๕๐                                    
เบอร์โทรศัพท์.........................................มือถือ............................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประชาชนของผู้พิการที่ยื่นค าขอ    

สถานภาพสมรส    โสด     สมรส     หม้าย      หย่าร้าง     แยกกันอยู่   อื่นๆ........................................... 
รายได้ต่อเดือน............................................................บาท  อาชีพ................................................................... 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

 ไมไ่ด้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพ              ได้รับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    

 ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ             ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่  เมื่อ..............................................................   
 

          มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยวิธีการตอ่ไปนี้ (เลือก ๑  วิธี ) 

 รับเงินสดด้วยตนเอง           รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 

   ธนาคาร................................................................ เลขท่ีบญัชี               -                                       
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบตัรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรับที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน    

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้พิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการผ่านธนาคาร) 

 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 

 ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคาร.................................บญัชีเลขท่ี...................................................ช่ือบัญชี............................................... 
 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัด 
บ านาญพิเศษ บ าเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 
 
    (ลงช่ือ)..................................................................                       (ลงช่ือ).......................................................... 
       (....................................................................)                                     (.............................................................) 
            ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                          เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน 
 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่มต่้องการออก และท าเครื่องหมาย √  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 



-๒- 

 
 

(ส่วนนี้ของเจ้าหน้าท่ี) 
                  
 
ตัดตามรอยประให้ผู้พิการที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว ้                                                                                                  
. 
นาย/นาง/นางสาว....................................................................นามสกุล...............................................................(ส่วนน้ีของผู้ยื่น
ค าขอ) 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ..............เดือน............................................พ.ศ. ....................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ  ต้ังแต่   เดือน                          ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕   ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  กรณี
ผู้พิการย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่น     จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

- -                           -           -        แล้ว 

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน 

  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัติ   ดังนี้
....................................................................................................................
............................................................................................ 
           
(ลงช่ือ) .............................................................  
    (...................................................................)         
                 เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน      
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม  
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว  
 มีความเห็นดังน้ี 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไมส่มควรรับขึ้นทะเบยีน 
  
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                     (                                         ) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                     (                                        ) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                     (                                       ) 
 

 
ค าสั่ง 
 

        รับขึ้นทะเบียน     ไม่รับขึ้นทะเบียน     อื่น  ๆ ....................................................................................................... 
              
                                     (ลงช่ือ) ...................................................................... 
                                              (                                                   ) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบล.......................................... 
                                     วัน/เดือน/ปี ............................................................... 
 



 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

                                                                                                ที่  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
                                                   วันที่..............เดอืน..............................พ.ศ.................... 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.... ........................................ 

เลขที่...................................ออกให้  ณ...................................เมื่อวัน........................อยู่บ้านเลขท่ี.................................... 
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล........... ..................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.............. .................................. 
 
 ขอมอบอ านาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................... 
เลขที่...................................ออกให้  ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขท่ี........... .................. 
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ต าบล........................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................. 
 
 

 เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

                 ลงชื่อ............................................................. .....ผู้มอบอ านาจ/ผู้พิการ 
                                          (........................................................) 

 
       ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

                                           (.......................................................) 
 

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

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

 
 
 
 



 
 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะหผ์ู้ป่วยเอดส์ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

๑. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย ์
    ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ แพทย์ต้องระบุ “เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น  
๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลนาหนองทุ่ม  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
    เป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู้อุปการะเล้ียงดูหรือไม่สามารถ 
    ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้  
๓. การยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ท่ี งานสวัสดิการสังคมและ 
   สังคมสงเคราะห์  ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการ 
   ยื่นดังนี้  
   ๓.๑  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ แพทย์ต้องระบ ุ 
         “เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์”  
   ๓.๒  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
   ๓.๓  ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
   ๓.๔  สมุดบัญชีธนาคาร 
๔. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเอง ได้จะมอบอ านาจ  
   ให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้  
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นท้ังผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถด าเนินการ     
   ได้ท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องม ี
    ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า 
    ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
3. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่      
    งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์  โดยน าหลักฐานมา            
    เพื่อประกอบการยื่นดังนี ้
 3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  
            ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
 3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
 ๓.๔  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (พร้อมส าเนา) 
4. กรณีที่ผู้ปว่ยเอดส์ไมส่ามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ 
    ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผูอุ้ปการะมาด าเนินการแทนได้ 



 
 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(ต่อ) 
 

5. กรณีผู้ปว่ยเอดส์ เป็นผูสู้งอายุหรอืคนพิการ หรือเปน็ทั้งผู้สูงอาย ุ
    และคนพิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
6. กรณีผู้ปว่ยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้าย 
    ภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง  
    สว่นท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับ 
    เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ อีกครัง้ ณ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
    ที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
    จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่)  
    ซึ่งถา้ผู้ปว่ยเอดส์ไม่ด าเนินการยืน่ค าร้องขอรับเบี้ย ยังชีพ 
    ผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ย้ายภูมิล าเนา 
    เข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะไดร้บัเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
    ถึงเดอืนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 
7. กรณีผู้ปว่ยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแล 
    หรือญาติของผูป้่วยเอดส์ที่เสียชวีิตต้อง  แจ้งให้งานสวัสดิการ 
    สงัคมและสังคมสงเคราะห์ทราบ 
 
 

 
 

 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิุม้กนับกพร่อง  

จะไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



ทะเบียนเลขที.่......................../๒๕๖๔ 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เฉพาะกรณีผู้ป่วยเอดส์มอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน 
        ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องเป็น............................................................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่
ขอลงทะเบียน  
ช่ือ -  สกุล  (ผู้รับมอบอ านาจ).....................................................................................................เลขท่ีบตัรประจ าตัวประชาชนผูร้ับ
มอบอ านาจ ----  ที่อยู่......................................................................          
โทรศัพท์.......................................................... 

ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ 
เขียนที่ ..................................................................... 

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

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ  .....................................................นามสกุล.................................... 
เกิดวันที่............เดือน.................................พ.ศ. ..........................อายุ...........................ปี สัญชาติ...................................... 
มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบา้นเลขที่...............................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย ............................................................... 
ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............กุดดินจี่......................อ าเภอ....................นำกลำง............................ 
จังหวัด.............หนองบัวล ำภู..............รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์............................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยืน่ค าขอ    -  -  -  
สถานภาพ    โสด   สมรส   หม้าย   หย่าร้าง   แยกกันอยู่   อ่ืน ๆ..................................................... 
รายได้ต่อเดือน........................................................บาท   อาชพี............................................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพรับสวสัดิการภาครัฐ 

 ไม่ได้รบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ       ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ 

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ    ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.................................. 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก ๑ วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง                              รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้มีสิทธิ  ธนาคาร ..............................สาขา .....................เลขท่ีบัญช ี -  -  -  
 

พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี ้
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายปุระสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุผา่นธนาคาร) 
  ใบรับรองแพทย ์
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เปน็ผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเปน็รายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกลา่วข้างตน้เป็นความจริง  
ทุกประการ 

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

      (.........................................................)                        (..........................................................) 
                       ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยืน่ค าขอ                                เจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 
หมำยเหตุ  :  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย     ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ 



-๒- 
 

ควำมเห็นเจ้ำหนำ้ที่ผู้รับจดทะเบียน    
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ  
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว/        
........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      
 -  -  -   แล้ว 

    เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบตัิ  เนื่องจาก 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
(ลงชื่อ)................................................... 
       (...................................................) 
          เจ้าหน้าที่ผู้รบัจดทะเบยีน 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองทุ่ม 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแลว้
มีความเห็นดังนี ้

 สมควรรับขึ้นทะเบียน     ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 

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

                       (                                        ) 
 

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

                       (                                       ) 
 

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

                       (                                       ) 
 

ค ำสั่ง 
 

                รับขึ้นทะเบียน        ไม่รับขึ้นทะเบียน       อ่ืน ๆ................................................................................ 
 
                                         ลงชื่อ  ……………………………………………………………… 

(                                                 ) 
                                                 นายกเทศมนตรีต าบล.................................. 
                                                    

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

 
ตัดตามรอยเส้นประ  ให้ผูป้่วยเอดส์ที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้ 
 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................................เดือน................................................ พ.ศ.  
..................................... 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือน.....................................ถึง เดือน............................... ใน
อัตรำเดือนละ ๕๐๐ บำท ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณีผู้ป่วยเอดส์ย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ท่ีอ่ืน  จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือน
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์  ให้ต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

                                                                                                ที่  เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
                                                   วันที่..............เดอืน..............................พ.ศ.................... 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.... ........................................ 

เลขที่...................................ออกให้  ณ...................................เมื่อวัน........................อยู่บ้านเลขท่ี.................................... 
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล........... ..................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์.............. .................................. 
 
 ขอมอบอ านาจให้.......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................... 
เลขที่...................................ออกให้  ณ.............................เมื่อวันที่.................................อยู่บ้านเลขท่ี........... .................. 
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ต าบล........................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................. 
 
 

 เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน.........................................แทนข้าพเจ้า  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 

                 ลงชื่อ............................................................. .....ผู้มอบอ านาจ/ผู้พิการ 
                                          (........................................................) 

 
       ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

                                           (.......................................................) 
 

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

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

 



ขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏบิัติงานท่ีปรับลด  3-5 นาที/ราย 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 

๑.   ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

๒.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

๓.  ส ำเนำสมุดบญัชี (กรณีโอนเขำ้บญัชี) 
๔.  หนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) 
๕.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (ผูรั้บมอบอ ำนำจ) 
๖.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น (ผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

ย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

๓ นาที/ราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

๒ นาที/ราย 
 



ขั้นตอนการรับข้ึนทะเบียนผู้พิการ  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผู้พกิาร) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

* หมายเน 
 

 

 
 

 

ย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

๓ นาที/ราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

๒  นาที/ราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้พกิาร 

๑.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูพ้ิกำร 
๒.  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

๓.  ส ำเนำสมุดบญัชี (กรณีโอนเขำ้บญัชี) 
๔. หนงัสือมอบอ ำนำจ(ถำ้มี) 
๕. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูดู้แลผูพ้ิกำร 
๖. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูดู้แลคนพิกำร 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

 



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

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อความ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
เอกสารส าหรับ การรับเงินสด 

๑.   แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชนผูป่้วยเอดส์ 

๒.  หนงัสือมอบอ ำนำจ  กรณีมอบอ ำนำจ 
๓.  บตัรประจ ำตวัประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

จัดท าฎีกีาเบิกจาายเงิน 

ตรวจฎีกีา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลงั)  

๓ วนั 

สางเอกสาร ธนาคาร 
รับเงนิได้ไมาเกนิ วนัที ่ ๑๐  ของทุกเดือน 

ย่ืนบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้มสิีทธ์ิ/ หนังสือมอบอ านาจ 
จนท.ตรวจสอบรายช่ือ     ลงช่ือผู้รับเงนิ 

 

 

รับเงินผาานธนาคาร รับเงินสดในวันที ่๑๐ ของทุกเดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม ๕ นาท/ีราย 
ปรับลด ๑ นาที/ราย 

ผู้รับผดิชอบ งานสางเสริมและสวสัดิการสังคม 



 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 


