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ค าน า 

 เทศบาลต าบลสันมะเค็ดมีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้  รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การรับลงทะเบียนผู้พิการเพ่ือรับเงินเบี้ยความพิการ  และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์เพ่ือรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2553 

 ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งจะ
น าไปสู่ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  และยื่นค าร้องเพ่ือรับเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

       เทศบาลต าบลสันมะเค็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์  มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับ  รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป 

 

         งานพัฒนาชุมชน 

              เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

 

 

 



 
 

สารบญั 

 

 เรื่อง                หนา้ 

 ค าน า                                                                                                                              
 สารบัญ                                                                                                                            
 ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ                      1 
 คู่มือส าหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              2 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              3 
 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                4 
 คู่มือส าหรับประชาชนการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ              5 
 ค าชี้แจง                    6   
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุและคนพิการ             7 
 ก าหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ                  8 
 การค านวณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได               9 
 วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ               10 
 การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ               11 
 ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ               12 
 การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ                       13 
 ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์           14       
ภาคผนวก 
 แผนผังแสดงขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 -การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
 -การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  
 -การรับขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ 
  -แบบค าขอการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
 -แบบค าขอการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
 -แบบค าขอขอรับการสงเคราะห์ 
  -ใบสอบประวัติ  
 -หนังสือมอบอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 -หนังสือมอบอ านาจเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 -หนังสือมอบอ านาจรับเงินเบี้ยยังชีพ  
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ความเปน็มาและความส าคญัในการจดัท าคู่มอื 

 คู่มือการปฏิบัติงาน  (Work Manual)  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างาน  ทั้งระดับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นระบบและครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ  เช่น  การสอนงานการ  ตรวจสอบการท างาน  การควบคุมงาน     
การติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด  มีค าอธิบายตามที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.)  ที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้ 
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา  เพ่ือบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังนี้ 

 1.  เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือฯ  เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวมถึง
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ส าหรับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย
ต่าง ๆ  ดังนั้นเพ่ืออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงานในความรับผิดชอบของงานพัฒนาชุมชน            
ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร  เมื่อใด  กับใครและควรท าอะไรก่อนและหลัง  โดยมี
เอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

 2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติเป็นตามมาตรฐานและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ  เสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย 

 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว  รวมทั้งผู้ที่สนใจใฝ่รู้ได้ทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานของงานพัฒนาชุมชนฯ  และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการติดต่อประสานงาน 

 4. เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
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คู่มอืส าหรับประชาชน  

การขึน้ทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ 
 

 

 

ใหผู้ส้งูอายทุีจ่ะมอีายคุรบ 60 ปบีรบิรูณข์ึน้ไป ในปงีบประมาณถดัไป 

ลงทะเบยีนและ ยืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม ถงึ เดอืนกันยายน 
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คุณสมบัต ิ
ของผูม้สีทิธขิึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

ตรวจสอบดูคณุสมบตัิของตวัเอง ตามรายการดงันี้ 

   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  (ตามทะเบียนบ้าน) 
   (3)  เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บรบิูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ ์และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 
  (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจ าหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ  หรือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด         
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย    
อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าแต่ไม่เกินเดือนกันยายนของปีนั้นๆ 

 ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย             

ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง..... 
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ขั้นตอนการขึน้ทะเบยีนเพือ่รับเงนิเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุ 
“ยืน่ค าขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ” 

ณ  งานพฒันาชมุชน     ส านกัปลดัเทศบาล 
อ าเภอพาน    จงัหวดัเชียงราย 

 

เตรียมเอกสาร ดังนี้   

 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  พร้อมส าเนา  

 ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง ชื่อ และเลขที่บัญชี)  

 ส าหรับกรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน  เป็นผู้ยื่นค าขอรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
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คู่มอืส าหรบัประชาชน 

การขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยงัชพีผูพ้กิาร 
ตรวจสอบดูคณุสมบตัิของตวัเองตามรายการดงันี้ 

 (1)  มีสัญชาติไทย 

 (2)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  (ตามทะเบียนบ้าน) 

 (3)  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (4)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 

 
ตวัอยา่งบตัรประจ าตวัคนพิการ 

 

หมายเหตุ :  กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลสันมะเค็ด   
อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย  จะต้องมาข้ึนทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  
อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   และให้ได้รับเบี้ยความพิการจากเทศบาลต าบลสันมะเค็ด    อ าเภอพาน      
จังหวัดเชียงราย    ในเดือนถัดไป    ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองแห่ง  เพ่ือใช้
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง 
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ค าชี้แจง 

 

 ผู้สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นท่ีอื่นภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้าน เข้า
มาอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อ 
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  แต่สิทธิในการรับเงิน 
จะคงอยู่ท่ีเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 

 นาง  ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. ฟ้าคราม  ภายหลังได้แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่ในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   ในวันท่ี  20  กรกฎาคม 2560  นาง ก. ต้องมาขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่  ท่ีเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย        
ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน   2562   แต่  นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี  อบต. ฟ้าคราม  อยู่จนถึง
เดือน  กันยายน  2563  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ท่ี เทศบาลต าบลสันมะเค็ด                 
ในเดือนตุลาคม  2563  เป็นต้นไป  
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ประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธริับเงนิ 

 เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละคนพกิาร 
 

ให้ผู้ท่ีมายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ   ณ   เทศบาลต าบลสันมะเค็ด 

อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย     ภายในวันท่ี  15  ธันวาคมของทุกปี 

(นับจากวันสิ้นสุดก าหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียน  วันท่ี  30  พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

การจา่ยเงิน 
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุและคนพกิาร 

 
เทศบาลต าบลสันมะเค็ดจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคนพิการที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว   

โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป   โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

ตามท่ีได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
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ก าหนดวนัจา่ยเบีย้ยงัชพี  
ภายในวนัที ่1-10 ของทกุเดอืน 

(ตามความเหมาะสม) 
ชอ่งทางการรบัเงนิเบีย้ยงัชพี 

 

 

    ผู้ประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร                                       ผู้ประสงค์รับเงินสด 

 

 

 

 
           โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

          ประเภทออมทรัพย์  สาขาใดก็ได้ 

           ในนามผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ                                   

           ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

        

           
                 รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ  

         ผู้พิการ   หรือผู้รับมอบอ านาจ 

 
 

 

รับเงินตามสถานที่ 

ที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ด    

ประกาศก าหนด 
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การค านวณเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุบบขัน้บันได 

จ านวนเงนิเบี้ยยงัชีพต่อเดือนทีผู่สู้งอายจุะไดร้บัในปจัจบุนั (ปี 2564) 

การจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพจะคดิในอตัราขัน้บนัได 

 ขั้นบนัได หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆ โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี 

 

การค านวณอายสุ าหรบัรบัเบีย้ยังชพีจะค านวณตามปีงบประมาณ 

ไม่ใชป่ปีฏทินิและไม่มกีารเพิม่อายรุะหวา่งปี 

 

 

 
                           

      

 

ขั้นบันได ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงินที่ได้รับ/เดือน 

ขั้นที ่1 60-69 600 

ขั้นที ่2 70-79 700 

ขั้นที ่3 80-89 800 

ขั้นที ่4 90 ปขีึ้นไป 1,000 
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วิธคี านวณอายุของผูส้งูอายุ 

การนบัอายวุา่จะอยู่ในขัน้ทีเ่ทา่ไหร ่ให้นบั ณ วนัที ่ 30  กนัยายน  เทา่นัน้  เชน่ 

 1.  นาง ก. เกิด  5  เมษายน  2559   ณ  วันที่  30 กันยายน  2559  นาง ข. จะอายุ  70 ปี 
 หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  700 บาท   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 
2560 (ตลอดปีงบประมาณ 2560) 
 2.  นาง ข. เกิด 30 กันยายน  2559  ณ  วันที่  30  กันยายน  2559  นาง ก. จะอายุ  70 ปี  
หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 
2560 (ตลอดปีงบประมาณ 2560) 
 3.  นาง ค. เกิด 5  ตุลาคม  2559   ณ  วันที่  30  กันยายน 2559   นาง ค. จะอายุ   69 ปี  
หมายความว่า นาง ค. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 
2560  (ตลอดปีงบประมาณ 2560) 
 

 

 

การนบัรอบปีงบประมาณ คือ 

วนัที ่1 ตลุาคม ของป ีพ.ศ. ปจัจบุนั ถงึ วนัที ่30 กนัยายน ของป ีพ.ศ. ถัดไป 

ปีงบประมาณ 2560 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 

 ปีงบประมาณ 2561 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 

 ปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

ปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
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การสิ้นสดุการรับเงนิเบี้ยยงัชพี 

 1.  ตาย 

 2.  ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขตเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

 3.  แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 4.  ขาดคุณสมบัติ 

 หน้าทีข่องผู้รบัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายแุละคนพกิาร 
 1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

 2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตาม 

        วันเวลา ที่เทศบาลต าบลสันมะเค็ดประกาศก าหนด  

 3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาออกจากเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ไปอยู ่

              ภูมิล าเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลให้เทศบาลต าบลสันมะเค็ดได้รับทราบ และต้องไปขึ้นทะเบียนขอรับ 

              เบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปใหม่ด้วยเพ่ือรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง  

 4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อเทศบาลต าบลสันมะเค็ด   

              ระหว่างวันที่  9  ตุลาคม ของทุกปี 

  5. กรณีตายให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ  หรือคนพิการของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย 

               ให้เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ได้รับทราบภายใน  7  วัน (พร้อมส าเนามรณะบัตร) 
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ขั้นตอนการขอบตัรประจ าตัวคนพกิาร 

 1.  ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาลเพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองสภาพความพิการ 

 2.  ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

     เชียงราย  หรือติดต่อที่งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ด าเนินการยื่นเอกสาร 

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 

 1.  เอกสารรับรองสภาพความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ฉบับจริง) 

 2.  รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว    จ านวน  2  รูป 

 3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 

 4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ  

 5.  ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลคนพิการ 

 อย่างละ  1  ฉบับ 
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การตอ่อายบุตัรประจ าตัวคนพกิาร 

 

 การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ   สามารถต่อได้ที่ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เ ชี ย ง ร าย   หรื อติ ดต่ อที่ ง าน พัฒนาชุ มชน เทศบาลต าบลสั นมะ เค็ ด   ด า เ นิ นการยื่ น เ อกสาร ให้                          
โดยใช้เอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

 1.  บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับเดิม 
 2.  รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว        จ านวน  2  รูป  
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน     อย่างละ 1  ฉบับ 
 4.  หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
           อย่างละ 1 ฉบับ 

  การเปลีย่นผู้ดแูลคนพิการ การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ  ผู้ดูแลผู้พิการคนเก่าและผู้ดูแลผู้พิการ
คนใหม่  ต้องไปติดต่อท าเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อม
กันด้วยตนเอง  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

 1. บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับเดิม  

 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน     อย่างละ 1 ฉบับ 
  3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
           อย่างละ 1  ฉบับ  
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
           อย่างละ 1  ฉบับ  
 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ      จ านวน  1  ฉบับ  
 6. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ  
     ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)       จ านวน  1  ฉบับ 
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ข้อแนะน าส าหรับการยืน่ค ารอ้งเพื่อขอรับเงนิสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพี 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
 
 1.  ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย 
สถานพยาบาลของรัฐ  แพทย์ต้องระบุ “เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น 

  2.  ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

 3.  เป็นผู้มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง  หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถ 
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

  4. การยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  สามารถยื่นค าร้องได้ที่งานพัฒนาชุมชน              
ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสันมะเค็ด  โดยน าหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังนี้ 

 4.1  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ แพทย์ต้องระบุ “เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์” 

 4.2  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

 4.3  ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

  5. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจ 

ให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้  

 6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ  หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการสามารถด าเนินการได้ 
ทั้งหมด 

 

 

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่า 
“เอดส์” / “ผู้ป่วยเอดส์” เท่านั้น 
หากระบุว่า HIV เอชไอวี ผู้มีเชื้อ
เอชไอวี ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ
ระบุ เป็นอย่างอ่ืน ถือว่าไม่เข้า

หลักเกณฑ์การได้รับเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ 



 
 

 
 
 
 
 
       
 

 

 ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ 
การรับขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

                                                                    

        

 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน 

5 นาที/ราย 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณ/์บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 - สมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- ใบมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูร้ับมอบ อ านาจ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านผูร้ับมอบอ านาจ 

5 นาที/ราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

 

คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน/ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
 และจัดท าหนังสือแจ้งผู้มาขึ้นทะเบียนทราบ 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
 และจัดท าประกาศรายชื่อเป็นรายเดือน 

 



 
 

แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ 
การรับขึน้ทะเบยีนผูพ้กิาร 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

                                                                    

        

 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน 

5 นาที/ราย 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณ/์บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 - สมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- ใบมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูร้ับมอบอ านาจ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านผูร้ับมอบอ านาจ 

5 นาที/ราย 
 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

 

คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน/ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
 และจัดท าหนังสือแจ้งผู้มาขึ้นทะเบียนทราบ 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
 และจัดท าประกาศรายชื่อเป็นรายเดือน 

 



 
 

แผนผงัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิัตริาชการ 
การรับขึน้ทะเบยีนขอรบัเงนิสงเคราะหผ์ูป้ว่ยเอดส์ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

                                                                    

         

                               ทะเบยีนเลขที.่............../................         

 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน 

5 นาที/ราย 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณ/์บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

เอกสารประกอบการตรวจสอบ 
- ใบรับรองแพทย ์

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 

 - สมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร 

- ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูร้ับมอบอ านาจ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านผูร้ับมอบอ านาจ 

5 นาที/ราย 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 

 

คุณสมบัตไิม่ครบถ้วน/ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติครบถ้วน 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
 และจัดท าหนังสือแจ้งผู้มาขึ้นทะเบียนทราบ 

 

เสนอผู้บังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 
พิจารณาอนมุัติ/จัดท าประกาศรายช่ือ 

 



 
 

         ทะเบยีนเลขที.่.................../....................... 
แบบค าขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ   ประจ าปงีบประมาณ ...................... 

 
 
 
 
 
 
  
ข้อมูลผู้สงูอาย ุ

  
  เขียนที่............................................... 

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

 ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ  .............................................. ..... นามสกุล..................................................                                                                      
เกิดวันที่..............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี  สัญชาติ......................................มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียน              
บ้านเลขที่ .....................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ..............................ถนน..................................ต าบล/แขวง...................................           
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย์ ..................โทรศัพท์.......................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่     อื่น ๆ  ..................................................... 
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................................. 

ขอ้มลูทัว่ไป : สถานภาพการรับสวสัดกิารภาครัฐ  
  ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ         ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    
  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ       ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ .......................................................................... 

          มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง        รับเงินสดโดยบคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ         โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธ ิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรปูถ่าย           ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขท่ี.......................................ชื่อบัญชี..................................... 

        “ข้าพเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เปน็ผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้น ไม่ไดเ้ปน็ผูร้บับ านาญ เบี้ยหวดั บ านาญพเิศษ บ าเหนจ็รายเดือน 
หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าว
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ” 

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

                          ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                                       เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
หมายเหต ุให้ขีดฆา่ข้อความที่ไมต่อ้งการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง        หน้าข้อความที่ตอ้งการ 

 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
     ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น..........................................................................................................................กับผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียน 
 ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ) .............................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  ----     
ท่ีอยู่....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................................................................................... 
 



 
 

-2- 

 

ความเหน็เจา้หนา้ทีผู่ร้บัลงทะเบยีน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
----   แล้ว  

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

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

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตั ิ    
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลสันมะเค็ด 
       คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบียน     ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)  .........................................................................  
                            (                                                     ) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)   .........................................................................    
                            (                                                     ) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)    ........................................................................      
                             (                                                    )           
 

ค าสัง่ 
   รับลงทะเบียน      ไม่รบัลงทะเบียน       อื่น ๆ .................................................................................................................... 
 
                                                        (ลงช่ือ)...............................................................................  
                                           นายกเทศมนตรี.............................................................................................. 

วัน/เดือน/ปี  ............................................................................... 
 

  

ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผูสู้งอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                         
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี ................................. เดือน ........................................... พ.ศ. ...................................................... 

        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... โดยจะได้รับเงิน          
เบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน   ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน    โดยได้รับตั้งแต่
เดือน...........................................พ.ศ................................     เป็นต้นไป    กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืนจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนกันยายนปีนั้น   ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ          
ณ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ  และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป



 
 

ทะเบยีนเลขที.่.................../....................... 
แบบค าขอขึน้ทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ความพิการ ประจ าปงีบประมาณ ..................... 

 
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอ
ขึ้นทะเบียน โดยเป็น    บิดา – มารดา    บุตร    สามี – ภรรยา    พ่ีน้อง     ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ   
ชื่อ – สกุล ( ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ).................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน      ⃞ -     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞-     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -     ⃞      ⃞ -     ⃞   ที่อยู่............................................... 
...........................................................................................................................................โทรศัพท์................................................... 

                           
ข้อมลูคนพกิาร 

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

 
         ค าน าหน้านาม    เด็กชาย    เด็กหญิง    นาย    นาง   นางสาว   อื่นๆ ( ระบุ) ................... 

ชื่อ..................................................................................นามสกุล......................................................................................................... 
เกิดวันที่.................เดือน...................................พ.ศ. .................อาย.ุ...............ปี สัญชาติ..................มีชื่ออยูใ่นส าเนาทะเบียนบ้าน      
เลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................................หมู่บ้าน/ชุมชน...................... 
ต าบล/แขวง................................................................อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์........................................................................................ .......................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ        ⃞ -     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -     ⃞      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -     ⃞      ⃞ -     ⃞  
 
ประเภทคนพิการ      ⃞  ความพิการทางการเห็น             ⃞  ความพิการทางสติปัญญา 
                 ⃞  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ⃞  ความพิการทางการเรียนรู้ 
                    ⃞  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย         ⃞  ความพิการทางออทิสติก 
                    ⃞  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม     
สถานภาพสมรส          ⃞  โสด       ⃞  สมรส       ⃞   หม้าย        ⃞   หย่าร้าง        ⃞  แยกกันอยู่         ⃞   อื่น ๆ............................ 
บุคคลอ้างอิงทีส่ามารถติดต่อได้.................................................................................โทรศัพท์...... .................................................... 
ข้อมลูทั่วไป  :  สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ       ⃞  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ            ⃞  เคยได้รับ ( ย้ายภูมิล าเนา ) เข้ามาอยู่ใหม่ 
 เมื่อ........................................................................................... 
       ⃞  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              ⃞  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           ⃞   อื่นๆ (ระบุ) .......................... 
       ⃞  ไม่สามารถใชช้ีวิตประจ าวนัดว้ยตนเอง           ⃞   มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ         ⃞  ไม่สามารถประกอบอาชพีเลี้ยงตนเองได ้
       ⃞  มีอาชีพ (ระบุ)........................................................ รายได้ต่อเดือน (ระบุ)................................................................(บาท) 
    มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชัพความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ โดยวิธดีงัต่อไปนี้   (เลือก 1 วิธี) 
       ⃞  รับเงินสดด้วยตนเอง              ⃞  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
       ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ              ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
ธนาคาร........................................  สาขา......................................เลขบัญชี       ⃞      ⃞      ⃞ -      ⃞ -      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -      ⃞ 
พร้อมแนบเอกสาร ดงันี ้
      ⃞  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ            ⃞  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
      ⃞  ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
      ⃞  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นค าขอ  (ลงชื่อ)...........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
          (...............................................)          (.............................................) 
  
 หมายเหตุ  : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเคร่ืองหมาย √ ในช่อง       ⃞  หน้าข้อความที่ต้องการ 



 
 

-2- 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว 
................................................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
       ⃞ -       ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞      ⃞ -      ⃞      ⃞ -
       ⃞    แล้ว 
 
        ⃞ เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน    
        ⃞ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   เนือ่งจาก
.................................................. 
................................................................................................................. 
 
 

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

เจ้าหน้าท่ีผู้ทีร่ับลงทะเบยีน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลสันมะเค็ด 
       คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นดังนี ้
       ⃞  สมควรรับลงทะเบียน        ⃞  ไม่สมควรรับ
ลงทะเบียน 
 
 
 กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                        (...................................................) 
 
 กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                         (.................................................) 
 
 กรรมการ (ลงช่ือ)........................................................ 
                         (................................................) 
 
 

 
  ค าสั่ง 
 
                         ⃞ รับลงทะเบียน        ⃞ ไม่รับลงทะเบียน        ⃞ อื่น ๆ ............................................................... 
 
   
                                                          (ลงช่ือ) .................................................................. 
                                                                    (..............................................................) 
                                                                         นายกเทศมนตรตี าบลสันมะเคด็ 
                                                        วันท่ี / เดือน / ปี ..................................................... 
 
 

     (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้พิการที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้..................................................................... ..........   
การลงทะเบียนครั้งนี้   เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25........ โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 25.........ถึง เดือนกันยายน 25.........  ในอัตราเดือน ...........บาท ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน    กรณีผู้พิการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในทันที ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ เพ่ือรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
แบบค าขอรบัการสงเคราะห์ 

 

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

ล าดับที่ (....................../..........................)  

 เรียน.......................................................... 
 ด้วย.......................................นามสกุล................................................. เลขประจ าตัวประชาชน..................................... 
เกิดวันที่................ เดือน ...............พศ .................... อาย.ุ.................ปี      มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี........................................ 
ถนน................................. ตรอก/ซอย................... หมู่ที.่...... ต าบล.......................อ าเภอ.....................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย.์................................... ขอแจ้งความประสงค์ ขอรับการสงเคราะหเ์งินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้
รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
 1. ที่พักอาศัย 
 (   ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ    (   ) ช ารุดทรดุโทรมมาก    (   ) ช ารุดทรุดโทรมบางส่วน    (   ) มั่นคงถาวรดี                         
(   ) เป็นของ.......................................................................เกี่ยวข้องเป็น.............................................................................................  

 2. ที่พักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง สามารถเดินทางได้      อยู่ห่างจากชุมชน/หมู่บ้านเป็น
ระยะทาง..............................................สามารถเดินทางได ้
 (    ) สะดวก          (   ) ล าบาก           เนื่องจาก..................................................................................................................... 
 อยู่ห่างจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง........................................................................สามารถเดินทางได้   
(    ) สะดวก           (   ) ล าบาก         เนื่องจาก............................................................................................................................ 

 3. การพักอาศัย 
 (   )  อยู่เพียงล าพัง    เนื่องจาก....................................................................................................มาประมาณ..................................  
 (   ) พักอาศัยกับ......................................รวม.........................คน      เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพไดจ้ านวน...........................คน 
มีรายได้รวม.................................บาท/เดือน  ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจาก.................................................................... 
 4. รายได้ - รายจ่าย  
มีรายได้รวม...................................บาท/เดือน   แหล่งที่มาของรายได้................................................................................................. 

น าไปใช้จ่ายเป็นค่า........................................................เ ลี้ยงชีพ และค่ายา.........................................................................................  

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล................................................................ 
สถานท่ีติดต่อเลขท่ี............................ถนน...............................ตรอก/ซอย..........................หมู่ที.่...............ต าบล............................ 
อ าเภอ......................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท.์.......................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น.......................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ถ้อยค าที่ให้ขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                                                                                      ....................................................ผู้ให้ถอ้ยค า 

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

 

 



 
 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
ใบสอบประวัติ 

ผูป้ว่ยโรคเอดส ์                   

 1. ช่ือ................................................................นามสกลุ................................................................................. 

 2. เพศ   (    ) ชาย   (   ) หญิง 

 3. อายุ.....................ป ี

 4. ท่ีอยู ่

  4.1 อยู่บ้านเลขที่ .................................หมู่ที่.........................ต าบล..................................................... 

                  อ าเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................................... 

   4.2 กรรมสิทธ์ิในการครอบครอง 

    (    ) เป็นของตนเอง                  (   ) อาศัยอยู ่               (    ) อื่นๆ (ระบุ)........................ 

 5. สถานภาพการสมรส 

  (    ) โสด               (    ) หม้ายหย่าร้าง  (    ) สมรสแยกกันอยู ่

  (     ) สมรสอยูด่้วยกัน   (    ) หม้ายคู่สมรสเสยีชีวิต 

 6. จ านวนบุตร...........................คน (มีชีวิตอยู่...........................คน) 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ที่อยู่ อาชีพ รายได ้

     

     

     

     

     

     

 

                7. อาชีพปัจจุบัน..............................................................รายได้ปัจจุบัน.......................................................บาท/เดือน 

                 ที่มาของรายได้............................................................................................................................................................... 

                 ....................................................................................................................................................................................... 

                8. ระดับการศึกษา.......................................................................................................................................................... 

  

 

 

 



 
 

หนังสอืมอบอ านาจยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ/ผูพ้ิการ 

       ที่........................................................................ 
      วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ............................ 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................................                   
เลขท่ี...................................................ออกให้ ณ ......................................เมื่อวันท่ี...................................................................                 
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................................................              
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ...............................จังหวัด............................โทรศัพท์......................................... 

 ขอมอบอ านาจให้....................................................................................เกี่ยวพันเป็น.................................................                
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร..............................................เลขท่ี..............................................ออกให้ ณ.......................................................                
เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมูท่ี่..................ตรอก/ซอย......................... ถนน...................
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.................................... โทรศพัท์............................... 

 เป็นผู้มีอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้งูอาย/ุผูพ้กิารแทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสอืมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 

 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยานแล้ว 

 

   ลงช่ือ.............................................................................ผู้มอบอ านาจ/ผูสู้งอายุ/ผู้พิการ 
        (..............................................................................) 

   ลงช่ือ.............................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
        (..............................................................................) 

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

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

 

 

 

 



 
 

หนังสอืมอบอ านาจเปดิบญัชธีนาคารเพื่อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ/เบีย้ความพิการ 

        ที่............................................................... 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................................................................................................ บัตรประจ าตัว
ประชาชนเลขท่ี........................................................................ออกให้ ณ...........................................เมือ่วันท่ี................................... 
บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.................................แขวง/ต าบล................................................................
เขต/อ าเภอ..................................................... จังหวัด................................................... โทรศัพท์...................................................... 

ขอมอบอ านาจให้.....................................................................................เกี่ยวพันเป็น.................................. บัตรประจ าตัว
ประชาชนเลขท่ี...................................................................................ออกให้ ณ.................................. เมื่อวันที่................................. 
บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย........................... แขวง/ต าบล.....................................................................
เขต/อ าเภอ......................................................... จังหวัด................................................... โทรศัพท์....................................................
 เป็นผู้มีอ านาจเปิด บัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย/ุเบีย้ความพกิาร แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสอืมอบอ านาจนี้เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยานแล้ว 

  
  (ลงช่ือ).....................................................................................ผู้มอบอ านาจ 
     (............................................................................) 

  (ลงช่ือ).....................................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
     (............................................................................) 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 

หนังสอืมอบอ านาจรบัเงนิเบี้ยยงัชีพ 

(รายปี) 
                                                               ที่..................................................................................... 

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

      โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.........................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวป ระชาชน                  
เลขที่........................................................วันที่ออกบัตร.................................บ้านเลขที่..... ............  หมู่ที่................                 
ต าบล..................................อ าเภอ...........................จังหวัด.................................................. 

      ขอมอบอ านาจให้.....................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวป ระชาชน                   
เลขท่ี......................................................ออกให้ ณ...............................วันที่ออกบัตร............. ............... บ้านเลขที่.......................   
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย......................ถนน.............. ...........ต าบล............................  อ าเภอ........................                    
จังหวัด.......................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น..........................................ของข้าพเจ้า 

เป็นผู้มีอ านาจรับเงินเบีย้ยังชีพ                 ผู้สูงอายุ                 ความพิการ                 ผู้ติดเชื้อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ................ – กันยายน..................) แทนข้าพเจ้า         

     ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้ กระท าด้วยตนเอง
ทั้งสิ้น 

      เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
                                                                ลงช่ือ............................................................ผู้มอบอ านาจ                                                                               
(...................................................................)                          (......................................................................) 

                                                                            ลงช่ือ................................................................ผู้รบัมอบอ านาจ                              
(............................................................)                                 (.................................................................) 
                                                                            ลงช่ือ...................................................................พยาน    
                                                                                  (.....................................................................) 
                                                                             ลงช่ือ....................................................................พยาน 
                                                                                   (.....................................................................) 
 
 

 

 

(ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับเงินเบี้ยยังชีพ) 

    ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้มอบอ านาจและ  ผู้รับ
มอบอ านาจ 

 

        .................................................................... 

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

                     ผูใ้หญ่บา้น/สมาชิกสภาเทศบาล  

                         หมู่ที่............ต.สนัมะเคด็ 

 


