
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
... คู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ... 

� การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
� การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยความพิการ 
� การย่ืนคําร�องเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห"ผู�ป$วยเอดส" 

 
 
 

งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด องค การบริหารส�วนตําบลตะคร้ําเอน 
โทรศัพท .0-3456-2628 – 9 ต�อ 101  
โทรสาร.0-3456-2628 – 9 ต�อ 200 

 
 
 

คู�มือการปฏิบัตงิานเบี้ยยังชีพ 
 



คํานํา 
 

 งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด องค"การบริหารส'วนตําบลตะครํ้าเอน  มีภารกิจในการ
ปฏิ บัติ งานเบ้ียยังชีพให� กับผู� สูงอายุ ผู� พิการ และผู�ป$ วยเอดส"  โดยถือปฏิ บัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว'าด�วยการจ'ายเงินสงเคราะห"เพ่ือการยังชีพขององค"กรปกครองส'วนท�องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด�วยหลักเกณฑ"การจ'ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุขององค"กร
ปกครองส'วนท�องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก�ไขเพ่ิม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560  และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว'าด�วยหลักเกณฑ"การจ'ายเบ้ียความพิการขององค"กรปกครองส'วนท�องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๓  ซึ่งแก�ไขเพ่ิม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

 ดังน้ัน เพ่ือให�ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได�มีความเข�าใจท่ีถูกต�องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู'ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต�องในการขอรับบริการในเร่ืองดังกล'าวองค"การ
บริหารส'วนตําบลตะครํ้าเอน จึงได�จัดทําคู'มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ป$วย
เอดส" ขึ้น 

 องค"การบริหารส'วนตําบลตะครํ้าเอน  หวังเปDนอย'างย่ิงว'าคู'มือฉบับน้ีจะเปDนส'วนหน่ึงท่ีทําให�
ผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ป$วยเอดส" มีความเข�าใจท่ีถูกต�องถึงสิทธิพึงได�รับ และเปDนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปDนเกณฑ"การลดดุลพินิจของเจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน"สูงสุดใน
การบริการประชาชนต'อไป 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน  สํานักงานปลัด 
องค การบริหารส�วนตําบลตะครํ้าเอน 

ตุลาคม  2560 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เบ้ียยังชีพผู3สูงอายุ 

 
 

เบ้ียความพิการ 

 
 

เงินสงเคราะห ผู3ป4วยเอดส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติของผู3มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ 

 * ผู3สูงอายุ * 
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตตําบลตะคร้ําเอน (ตามทะเบียนบ�าน) 
(3)  เปDนผู�ที่มีอายุ 60 ปI บริบูรณ"แล�วหรือผู�สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปI

บริบูรณ" นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน (เกิดก'อนวันที่ 2 กันยายน) 
(4)  ไม'เปDนผู�ได�รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน"อื่นใดจากหน'วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือองค"กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ได�แก' ผู�รับเงินบํานาญ 
เบ้ียหวัด บํานาญพเิศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู�สูงอายุทีอ่ยู'
ในสถานสงเคราะห"ของรัฐหรือองค"กรปกครองส'วนท�องถ่ินผู�ได�รับ
เงินเดือน ค'าตอบแทนรายได�ประจํา หรือผลประโยชน"ตอบแทนอย'าง
อื่นที่รัฐหรอืองค"กรปกครองส'วนท�องถ่ินจัดให�เปDนประจํา  ยกเว�นผู�
พิการและผู�ป$วยเอดส"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าด�วยการ
จ'ายเงินสงเคราะห"เพื่อการยังชีพขององค"กรปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2548 

หมายเหตุ : กรณีได3รับเบ้ียยังชีพผู3สูงอายุอยู�แล3ว และได3ย3ายเข3ามาในพื้นท่ีตําบล
ตะครํ้าเอน  จะต3องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.ตะครํ้าเอน อีกคร้ังเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปB เพื่อใช3สิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพต�อเน่ือง......ค�ะ 

 
 



ผู3พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

(1)   มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตตําบลตะคร้ําเอน (ตามทะเบียนบ�าน) 

(3)  มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว'าด�วยการส'งเสรมิคณุภาพชีวิต
คนพิการ 

(4)  ไม'เปDนบุคคลซ่ึงอยู'ในความอุปการะของสถานสงเคราะห"ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีได3รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู�แล3วและได3ย3ายเข3ามาในพื้นท่ี ตําบล
ตะครํ้าเอนจะต3องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.ตะครํ้าเอน เพื่อใช3สิทธิรับเงินเบ้ีย
ความพิการต�อเน่ือง......ค�ะ 

 

ผู3ป4วยเอดส  
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง  ตามรายการดังน้ี 

(1) มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตตําบลตะคร้ําเอน (ตามทะเบียนบ�าน) 
(2) มีรายได�ไม'เพียงพอแก'การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู�อุปการะเลี้ยง

ดู หรือไม'สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได� 
(3) แพยท"ได�รับรองและวินิจฉัยแล�วว'าเปDนผู�ป$วยเอดส" 

หมายเหตุ : กรณีได3รับเบ้ียสงเคราะห ผู3ป4วยเอดส อยู�แล3วและได3ย3ายเข3ามาในพื้นท่ี 
ตําบลตะครํ้าเอนจะต3องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.ตะครํ้าเอน เพื่อใช3สิทธิรับ
เงินสงเคราะห ต�อเน่ือง......ค�ะ 

 

 



ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู3สูงอายุ” 
☺  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน'วยงานของ 

รัฐท่ีมีรูปถ'าย พร�อมสําเนา 

☺  ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร�อมสําเนา (เฉพาะหน�าท่ีแสดง 
ช่ือ และเลขท่ีบัญชี) สําหรับกรณีที่ผู�ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
ประสงค"ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุผ'านธนาคาร 

หมายเหตุ  : ในกรณีผู�สูงอายุที่ไม'สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง อาจ
มอบอํานาจให�ผู�อ่ืนเปDนผู�ยื่นคําขอรับเบีย้ยังชีพผู�สูงอายุได�  โดยให�ผู�รับมอบ
อํานาจมาติดต'อท่ี อบต.ตะครํ้าเอน พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู�รับมอบอํานาจ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอรบัแบบคําขอขึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุ 
และยื�นเอกสารประกอบ ไดที้�งานพฒันาชมุชน 

สาํนกังานปลดั  อบต.ตะครําเอน *** 
 



ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ” 
☺  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว'าด�วยการส'งเสริมคุณภาพชีวิต

คนพิการ 

☺  ทะเบียนบ�าน  

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน�าท่ีแสดงช่ือ และเลขท่ีบัญชี) 
สําหรับกรณีที่ผู�ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประสงค"ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผ'านธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไม'สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปDนลายลักษณ"อักษรให�ผู�ดูแลคนพิการย่ืนคําขอแทน แต'ต�องนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต'อเจ�าหน�าท่ีด�วย    คน
พิการท่ีเปDนผู�สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุได�ด�วย 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอรบัแบบคําขอขึนทะเบียนคนพิการ  
และยื�นเอกสารประกอบ ไดที้�งานพฒันาชมุชน   

สาํนกังานปลดั  อบต.ตะครําเอน *** 
 



ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือรับเงิน 
สงเคราะห"ผู�ป$วยเอดส" 

 
 

ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร ม 
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห ผู3ป4วยเอดส ” 

☺  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน'วยงานของ 

      รัฐท่ีมีรูปถ'าย 

☺  ทะเบียนบ�าน  

☺  ใบรับรองแพทย"ที่วินิจฉัยแล�วว'าเปDนผู�ป$วยเอดส" 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน�าท่ีแสดงช่ือ และเลขท่ีบัญชี) 
สําหรับกรณีที่ผู�ขอรับเงินสงเคราะห"ผู�ป$วยเอดส"ประสงค"ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผ'านธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : กรณีที่ผู�ป$วยเอดส"ไม'สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง อาจ
มอบอํานาจให�ผู�อุปการะมาดําเนินการแทนได�  
 
 
 
 
 
 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 
เทา่นั"น หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิ ุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



คําชี้แจง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้สงูอายทีุมีสิทธิรับเงินเบี �ยยงัชีพอยู่แล้วใน พื �นทีอืน ภายหลงั
ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื �นทีตําบลตะครํ �าเอน ให้มาแจ้ง
ขึ �นทะเบียนเพือขอรับเงินเบี �ยยังชีพต่อที   อบต.ตะครํ 
าเอน 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั �นๆ แต่สิทธิในการรับเงินยงั จะคง
อยู่ทีเดิมจนสิ �นปีงบประมาณ  

        ผู้ พิการทีมีสิทธิรับเงินเบี �ยยงัชีพอยู่แล้วใน พื �นทีอืน ภายหลงั
ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื �นทีตําบลตะครํ �าเอน ให้มาแจ้งขึ �น
ทะเบียนเพือขอรับเงินเบี �ยยังชีพต่อที  อบต.ตะครํ 
าเอน โดยจะ
ได้รับเงินจาก อบต.ตะครํ �าเอนในเดือนถดัไป 

        ผู้ ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์อยู่แล้วใน พื �นทีอืน 
ภายหลงัได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื �นทีตําบลตะครํ �าเอน ให้
มาแจ้งขึ �นทะเบียนเพือขอรับเงินเบี �ยยงัชีพต่อที  อบต.ตะครํ 
าเอน 
โดยจะได้รับเงินจาก อบต.ตะครํ �าเอนในเดือนถดัไป 
 



ประกาศรายช่ือ ผู3มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู3สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจ�ายเบี้ยยังชีพผู3สูงอายุ , คนพิการและ
ผู3ป4วยเอดส  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   ให�ผู�ที่มายื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร#ดประชาสัมพันธ# ณ  ที่ทําการองค#การ
บริหารส(วนตําบลตะครํ้าเอน  ภายในวันที่ 15 มกราคม 
ของทุกป.  

อบต.ตะคร้ํ า เอนจะดําเนินการเบิ ก  – จ( าย เงิน ให� กับ
ผู�สูงอายุ , คนพิการและผู�ป3วยเอดส#ท่ีมาขึ้นทะเบียน ไว�แล�ว 
โดยจะโอนเข�าบัญชีธนาคาร ตามท่ีผู�สูงอายุ , คนพิการและ
ผู�ป3วยเอดส#ได�แจ�งความประสงค#ไว�ภายในวันท่ี 10 ของทุก
เดือน 



การคํานวณเงินเบ้ียยงัชีพแบบข้ันบันได 
สําหรบัผู3สูงอายุ 

 
การจ'ายเงินเบ้ียยังชีพให�แก'ผู�สูงอายุคิดแบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การ
แบ'งช'วงอายุของผู�สูงอายุออกเปDนช'วง ๆ หรือเปDนขั้นขึ้นไปเร่ือย ๆ โดย
เร่ิม ต้ังแต'อายุ 60 ปI  
 

โดยคํานวณตามปBงบประมาณ 
มิใช�ปBปฏิทิน และไม�มีการเพ่ิมของอายุระหว�างปB 

 
ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผู3สูงอายุ 
( แบบขั้นบันได ) 

 
ขั้น ช�วงอายุ (ปB) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันท่ี  1 60 – 69 ปI 600 
ข้ันท่ี  2 70 – 79 ปI 700 
ข้ันท่ี  3 80 – 89 ปI 800 
ข้ันท่ี  4 90 ปI ข้ึนไป 1,000 

 
 



วิธีคํานวณอายุของผู3สูงอายุ 

 

 
 
* การนับอายุว'าจะอยู'ในขั้นท่ีเท'าไหร' ให�นับ ณ วันท่ี 30 กันยายนของทุก
ปIเท'าน้ัน เช'น นาง ก. เกิด 1 ตุลาคม 2490 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2560 นาง ก. จะอายุ 70 ปI หมายความว'า นาง ก. จะได�รับ เงินเบี้ยยัง
ชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2560 (งบประมาณปI 2561)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

แลว้ปีนี"  ฉนัจะไดเ้งนิ

เบี"ยเทา่ไร นอ้ ? 

     
 การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2560  จะเริ�มตั 
งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
ปีงบประมาณ 2561  จะเริ�มตั 
งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

1. ตาย  
2. ย�ายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.ตะครํ้าเอน  
3. แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หน3าท่ีของผู3รับเบ้ียยังชีพผู3สูงอายุ , คนพิการและผู3ป4วยเอดส  
 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง  
2. ตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคารท่ีรบัเบ้ียว'าเงินเข�าหรือไม'  
3. เมื่อย�ายภูมิลาํเนาจาก อบต.ตะครํ้าเอน ไปอยู'ภูมิลาํเนาอ่ืน 

ต�องแจ�งข�อมลูเพ่ือให� อบต.ตะครํ้าเอน ได�รับทราบ  
4. ให�ผู�ท่ีรบัเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ , คนพิการและผู�ป$วยเอดส" ต�อง

รายงานตัวแสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู'ต'อ อบต. ตะครํ้าเอน 
ภายในเดือนกันยายนของทุกปI หรือท่ี อบต.ตะครํ้าเอนกําหนด 
     5. กรณีตาย ให�ผู�ดูแลหรือญาติของผู�สูงอายุ , คนพิการและ
ผู�ป$วยเอดส" ของผู�รับเงินเบ้ียยังชีพแจ�งการตาย ให� อบต. ตะครํ้าเอน 
ได�รับทราบ ( พร�อมสําเนามรณบัตร ) ภายใน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

1.  ไปพบแพทย"เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 

2.  ดําเนินการทําบัตรประจาํตัวคนพิการได�ท่ี สาํนักพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย"จงัหวัดกาญจนบุรี  (ศาลากลาง
จังหวัด) หรือท่ี อบต.ตะครํ้าเอน  โดยใช�เอกสารดังต'อไปน้ี 

2.1  เอกสารรับรองความพิการท่ีรบัรองโดยแพทย"เฉพาะ
ทาง (ตัวจริง) 

2.2  รูปถ'ายคนพิการ ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 

2.3  สําเนาทะเบียนบ�าน     จํานวน 1 ฉบับ 

2.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

2.5  ถ�าคนพิการมีผู�ดูแล ให�นําสาํเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�านของผู�ดูแลคน
พิการ จํานวนอย'างละ 1 ฉบับ 

3.  กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม'ใช'คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต'อ
ขอทําบัตรประจาํตัวคนพิการ ให�นําหลักฐาน ตามข�อ 2.4 – 2.5 มา
ด�วย 



การต�ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 การดําเนินการต'ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถต'อได�ท่ี 
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"จังหวดักาญจนบุรี 
(ศาลากลางจงัหวดั) หรือท่ี อบต.ตะครํ้าเอน โดยใช�เอกสารดังต'อไปน้ี 

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล'มเดิม 
2. รูปถ'าย ขนาด 1 น้ิว   จํานวน 2 รูป 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 

อย'างละ     จํานวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู�ดูแลคนพิการมผีู�ดูแล ใช�สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย'างละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม'ใช'คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต'อ

ขอต'ออายุบตัรประจําตัวคนพิการให�นําหลกัฐานตามข�อ 3-4 
มาด�วย 

การเปลี่ยนผู3ดูแลคนพิการ 
 การดําเนินการเปลี่ยนผู�ดูแลคนพิการ สามารถติดต'อได�ท่ี สํานัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย"จังหวดักาญจนบุรี (ศาลากลาง
จังหวัด) หรือท่ี อบต.ตะครํ้าเอน  โดยใช�เอกสารดังต'อไปน้ี  

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล'มเดิม 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 

อย'างละ     จํานวน 1 ฉบับ 
3. หลักฐานผู3ดูแลคนพิการคนเดิม ใช�สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย'างละ  1 ฉบับ 
 



การเปลี่ยนผู3ดูแลคนพิการ  (ต'อ) 
4. หลักฐานผู3ดูแลคนพิการคนใหม� ใช�สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย'างละ 1 ฉบับ 
5. หนังสือรับรองการเปDนผู�ดูแลคนพิการ 
6. สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการของผู�รับรอง จํานวน 1 ฉบับ 

(กํานัน ผู�ใหญ'บ�าน ส.อบต. หรือ ข�าราชการ ระดับ 3 ข้ึนไป) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู�สูงอายุ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ  เดิม  15  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด   5 - 6  นาที / ราย 
   หมายเหตุ :  รับขึ้นทะเบียนเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปIและเดือนมกราคม – กันยายนของทุกปI  หรือตามระเบียบกําหนด 

 

เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผู3สูงอายุ 
       ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       ๒.  สําเนาทะเบียนบ�าน 
       ๓.  ใบมอบอํานาจ(ถ�ามี) 
       ๔.  สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข�าบัญชี ) 

เจ3าหน3าที่ที่ได3รับการแต�งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู3สูงอายุ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ3าหน3าที่ที่ได3รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เสนอผู3บังคับบญัชา ( ผู3บริหาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พร3อมเอกสารหลักฐาน 
1  นาที / ราย 

เจ3าหน3าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ  / บันทึก
ข3อมูลเพิ่มเติม  1.5  นาที / ราย 

 

แจ3งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ  
 1  นาที / ราย 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู�พิการ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ  เดิม  15  นาที / ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  5 - 6 นาที / ราย 
   หมายเหตุ :  รับขึ้นทะเบียนทุกวันในวันและเวลาราชการ หรือตามระเบียบกําหนด 

เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ 
       ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวผู�พิการ 
       ๒.  สําเนาทะเบียนบ�าน 
       ๓.  ใบมอบอํานาจ(ถ�ามี) 
       ๔.  สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข�าบัญชี ) 
 

เจ3าหน3าที่ที่ได3รับการแต�งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ3าหน3าที่ที่ได3รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 

เสนอผู3บังคับบญัชา ( ผู3บริหาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พร�อมเอกสารหลักฐาน 
๑ นาที / ราย 

เจ3าหน3าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ  / บันทึก
ข3อมูลเพิ่มเติม  1.5  นาที / ราย 

 

แจ3งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ  
 1  นาที / ราย 

 



สารพันคําถาม 
 

ถาม 
* ผู�สงูอายุท่ีอยู'ในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุได�หรือไม' ? 

 
 
ตอบ 

ข้ึนทะเบยีนได�  เพราะถือว�าเปนผู�สทิธิ์ตามระเบียบ หรือ กรณีได�รับ
เงินเบ้ียยังชีพอยู�แล�ว ภายหลังต�องโทษ คดีสิ้นสุด ได�รับโทษจําคุก ถือ
ว�าเปนผู�มีคุณสมบัติหรือมสีิทธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพ เช�นกัน 

ถาม 
   * บุคคลท่ีเปDนโรคเร้ือนและได�รบัเงินจากกรมควบคุมโรค  
      สามารถข้ึน ทะเบียนผู�สูงอายุได�หรือไม' ?  

ตอบ  
ข้ึนทะเบียนได� 
 

ถาม 
* ถ�าผู�สูงอายุรับเงนิเบ้ียคนพิการ และผู�ป$วยเอดส" อยู'แล�ว จะ 
  สามารถข้ึน ทะเบียนผู�สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุได� 
  หรือไม' 

 
ตอบ  

ข้ึนทะเบียนได�และสามารถรับเงินได�.....จ�า 



 
ถาม 

    พระภิกษุสงฆ"สามารถข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุ                         
    ได�หรือไม' 

ตอบ 
ข้ึนทะเบียนได�........จ�า ยกเว�นพระภิกษุสงฆ2ท่ีได�รบัเงินเดือน (เงิน

นิตยภัต) เช�น เจ�าอาวาส เจ�าคณะตําบล เปนต�น ...จ�า   
 

ถาม 
 * ข�าราชการท่ีรับเงินบําเหน็จ สามารถข้ึนทะเบียนผู�สงูาอายุได� 
         หรือไม' 
ตอบ 
  ข้ึนทะเบียนได�ค�ะ 
 
ถาม 
 * ผู�ท่ีดาํรงตําแหน'งทางการเมอืง นายก อบต., รองนายก อบต.,  
         สมาชิกสภา , กาํนัน , ผู�ใหญ'บ�าน สามารถข้ึนทะเบียน 
         ผู�สูงอายุได�หรือไม' 
ตอบ 
  ข้ึนทะเบยีนได�ค�ะ  แต�ถ�า ณ วันเร่ิมป6งบประมาณท่ีจะจ�ายเงินยัง
เปนผู�ดาํรงตําแหน�งก็จะไม�ได�รับเงิน เน่ืองจากมีเงินเดือนประจํา  
 
 
 
 



ถาม 
   ถ�าผู�สูงอายุอาศัยอยู'ท่ีต'างประเทศ แต'ยังมีช่ืออยู'ในทะเบียน 
         บ�านในประเทศไทย สามารถข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุได�หรือไม' 
ตอบ 
 สามารถข้ึนทะเบียนได� โดยการมอบอํานาจให�บุคคลย่ืนแทน 
 

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

 มีข�อสงสัย นอกเหนือจากคู'มือฯ  ติดต'อสอบถามได�ที่ 
งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  อบต.ตะครํ้าเอน   

โทร. 0-3456-2628 – 9 ต�อ 101  


