
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... คู�มือการปฏิบัติงานเบีย้ยังชีพ ... 
� การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุ
� การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการ 
� การยื่นคําร�องเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$ 

 
 

กองสวัสดกิารสังคม องค�การบรหิารส�วนตําบลชําผักแพว 
โทร/โทรสาร. 036 – 714081 / 036- 714082 

 
 
 
 
 

สัญลกัษณ�ผู3สูงอาย ุ          สญัลกัษณ�คนพกิาร        สัญลักษณ�วันเอดส�โลก

คู�มือการปฏิบัติงานเบ้ียยัง

อบต.ชําผกัแพว 



คํานาํ 
 

 องค$การบริหารส&วนตําบลชําผักแพว กองสวัสดิการสังคม  มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน
เบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ป"วยเอดส$ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว&า
ด�วยการจ&ายเงินสงเคราะห$เพ่ือการยังชีพขององค$กรปกครองส&วนท�องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว&าด�วยหลักเกณฑ$การจ&ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุขององค$กรปกครองส&วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว&าด�วย
หลักเกณฑ$การจ&ายเบ้ียความพิการขององค$กรปกครองส&วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิม  
 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น เพ่ือให�ประชาชนที่มาขอรับบริการได�มีความเข�าใจที่ถูกต�องมีแนวทางในการปฏิบัติที่
ชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู&ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต�องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล&าวองค$การ
บริหารส&วนตําบลชําผักแพว จึงได�จัดทําคู&มือการปฏิบัติงานเบ้ียยังชีพ ผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ป"วย
เอดส$ ข้ึน 

 องค$การบริหารส&วนตําบลชําผักแพว  หวังเปCนอย&างยิ่งว&าคู&มือฉบับน้ีจะเปCนส&วนหน่ึงที่ทําให�
ผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ป"วยเอดส$ มีความเข�าใจที่ถูกต�องถึงสิทธิพึงได�รับ และเปCนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปCนเกณฑ$การลดดุลพินิจของเจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน$สูงสุดใน
การบริการประชาชนต&อไป 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 

มกราคม  2563 
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คุณสมบัติของผู3มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชพีฯ 

 * ผู3สูงอายุ * 
ตรวจสอบดูคณุสมบัตขิองตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

   (1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  มีภูมิลําเนาอยู&ในเขตตําบลชําผักแพว   

( ตามทะเบียน)บ�าน ) 

(3)  เปCนผู�ท่ีมีอายุ 60 ปH บริบูรณ$ใน ปHถัดไป ( ปIจจุบัน อายุ    
     59 ปH บริบูรณ$ และต�องเกิดก&อน 1 ตุลาคม ) 

(4)  ไม&เปCนผู�ได�รับสวัสดิการหรอืสทิธิประโยชน$อื่นใด 
      จากหน&วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิหรือองค$กรปกครอง 
      ส&วนท�องถ่ิน ได�แก& ผู�รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญ 
      พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู�สูงอายุทีอ่ยู&ใน 
      สถานสงเคราะห$ของรัฐหรือองค$กรปกครองส&วนท�องถ่ินผู� 
      ได�รับเงินเดือน ค&าตอบแทนรายได�ประจํา หรือ 
      ผลประโยชน$  ตอบแทนอย&างอื่นทีร่ัฐ   หรือองค$กร 
      ปกครองส&วนท�องถ่ินจัดให�เปCนประจาํ  ยกเว�นผู�พิการ 
      และผู�ป"วยเอดส$ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว&าด�วย 
      การจ&ายเงินสงเคราะห$เพ่ือ การยังชีพขององค$กรปกครอง 
      ส&วนท�องถ่ิน  

 
หมายเหตุ : กรณไีด3รับเบ้ียยังชีพผู3สูงอายอุยู�แล3ว และได3ย3ายเข3ามาใน 
              พื้นท่ีตําบลชําผักแพว  จะต3องมาข้ึนทะเบียนที่  

อบต.ชําผักแพว 
              อีกครั้งหนึง่ภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปD 

 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......คะ 



ผู3พิการ 
ตรวจสอบดูคณุสมบัตขิองตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 

1)   มีสัญชาติไทย 

(2)  มีภูมิลําเนาอยู&ในเขตตําบลชําผักแพว (ตามทะเบียนบ�าน) 

(3)  มีบัตรประจาํตัวคนพิการตามกฎหมายว&าด�วยการส&งเสริม 
      คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4)  ไม&เปCนบุคคลซ่ึงอยู&ในความอุปการะของสถานสงเคราะห$ 
      ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีได3รบัเบี้ยยังชีพคนพิการอยู�แล3วและได3ย3ายเข3ามาในพื้นที ่
 ตําบลชําผกัแพว 
จะต3องมาข้ึนทะเบียนที่ อบต.หาดนางแก3ว อีกครั้งหนึง่ภายใน  
1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปD 
 
 
 
 
 

เพื่อใช�สิทธริบัเงินเบ้ียยงัชีพต�อเนื่อง......ค�ะ 



ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร�ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู3สูงอายุ ” 
☺  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน&วยงานของ 

รัฐที่มี รูปถ&าย พร�อมสําเนา 

☺  ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. พร�อม สําเนา  

(เฉพาะหน�าที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี) 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู�สูงอายุที่ไม&สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง อาจ
มอบอํานาจให�ผู�อื่นเปCนผู�ยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู�สงูอายุได�  โดยให�ผู�รับมอบ
อํานาจติดต&อที ่อบต.หาดนางแก�ว พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู�รับมอบอํานาจ 
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ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร�ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพคนพิการ ” 
☺  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว&าด�วยการส&งเสรมิ  

คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง    พร�อมสําเนา 

☺  ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. พร�อม สําเนา  

(เฉพาะหน�าที่แสดง ช่ือ และเลขที่บัญชี)  
 
หมายเหตุ  : กรณีทีค่นพิการไม&สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง อาจมอบ
อํานาจ เปCนลายลกัษณ$อักษรให�ผู�ดแูลคนพิการยื่นคําขอแทน แต&ต�องนํา
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต&อเจ�าหน�าที่ด�วย    คน
พิการที่เปCนผู�สูงอายสุามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบ้ียยงัชีพผู�สูงอายุได�ด�วย 
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คําช้ีแจง 
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ประกาศรายชื่อ ผู3มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู3สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจ�ายเบ้ียยังชีพผู3สูงอายุและคนพิการ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กําหนดวันจ&ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไม&เกินวันท่ี 10 ของเดือนทุกเดือน 
 ( ตามความเหมาะสม ) 

   ให�ผู�ที่มายื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายช่ือ
ตามประกาศที่บอร#ดประชาสัมพันธ# ณ  ที่ทําการองค#การ
บริหารส(วนตําบลชําผักแพว  ภายในวันที่ 15 มกราคม 
ของทุกป/ ( นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การยื่นขอขึ้น
ทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป/ ) 

อบต.จะดําเนินการเบิก - จ(ายเงินให�กับผู�สูงอายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว�แล�ว โดยจะเร่ิมตั้งแต(เดือนตุลาคม 
ป/ถัดไป โดยจะโอนเข�าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู�สูงอายุและผู�
พิการได�แจ�งไว� 
 



ช�องทางการรับเงินเบ้ียยังชีพ 
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การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได 
สําหรับผู3สูงอายุ 

 
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพต&อเดือนท่ีผู�สูงอายุจะได�รับใน ปIจจุบัน การจ&ายเงิน
เบ้ียยังชีพให�แก&ผู�สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ 
“ข้ันบันได” หมายถึง การแบ&งช&วงอายุของผู�สูงอายุออกเปCนช&วง ๆ หรือ
เปCนขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ต้ังแต&อายุ 60 ปH  

โดยคํานวณตามปDงบประมาณ 
มิใช�ปDปฏิทิน และไม�มีการเพ่ิมของอายุระหว�างปD 

 
ตารางคํานวณเงนิเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผู3สูงอายุ 
( แบบขั้นบันได ) 

 
ขั้น ช�วงอายุ (ปD) จํานวนเงิน (บาท) 

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

 
 
 



วิธีคํานวณอายุของผู3สูงอายุ 

 

 
 
* การนับอายุว&าจะอยู&ในขั้นที่เท&าไหร& ให�นับ ณ วันที่ 30 กันยายนของ 
ทุกปHเท&านั้น เช&น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
นาง ก. จะอาย ุ70 ปH หมายความว&า นาง ก. จะได�รับ เงินเบ้ียยงัชีพเดือน
ละ 700 บาท ในเดือน ตลุาคม 2557 (งบประมาณปH 2558)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง 
ข. จะอายุ 69 ปH หมายความว&า นาง ข. จะได�รับเงิน เบ้ียยงัชีพเดือนละ 
600 บาท เท&าเดิม จนกว&าจะถึงรอบปHถัดไป 
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 การนับรอบป�งบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เช�น 
ป�งบประมาณ 2560  จะเร่ิมตั้งแต� 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
ป�งบประมาณ 2561  จะเร่ิมตั้งแต� 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 

 



การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

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

 

หน3าที่ของผู3รับเบ้ียยังชีพผู3สูงอายุ และคนพิการ 
 

1.  ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2.  กรณีผู�รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู�รบัมอบอํานาจ แจ�งรับเปCนเงิน

สด ต�องมารับเงินให�ตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด  
3.เมื่อย�ายภูมิลําเนาจาก อบต.ชําผกัแพว  ไปอยู&ภูมลิาํเนาอื่น 

ต�องแจ�งข�อมลูเพ่ือให� อบต.ชําผกัแพว ได�รับทราบ  
4.  ให�ผู�ทีรั่บเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุและคนพิการ ต�องรายงานตัว

แสดงตน หรือรับรองการมชีีวิตอยู&ต&อ อบต.ชําผักแพว ระหว&างวันที่  
1 - 5 ตุลาคม ของทุกปH หรือ อบต.ชําผักแพว กําหนด 
     5.  กรณีตาย ให�ผู�ดูแลหรือญาติของผู�สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู�รับเงินเบี้ยยังชีพแจ�งการตาย ให� อบต.หาดนางแก�ว  ได�รับทราบ 
( พร�อมสําเนามรณบัตร ) ภายใน 7 วัน  
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

1.  ไปพบแพทย$เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 

2.  ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการได�ที ่สํานักพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย$จงัหวัดสระบุรีหรือที ่อบต.ชําผกัแพว 
โดยใช�เอกสารดังต&อไปน้ี 
      2.1  เอกสารรับรองความพิการที่รบัรองโดยแพทย$เฉพาะ
ทาง   (ตัวจรงิ) 
      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�นําสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�ดูแลคนพิการ จํานวนอย&าง
ละ 1 ฉบับ 

3.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม&ใช&คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต&อ
ขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ ให�นําหลักฐาน ตามข�อ 2.4 – 2.5 มา
ด�วย 



การต�ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

 การดําเนินการต&ออายุบัตรประจําตวัคนพิการ สามารถต&อได�ที่ 
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย$จังหวัดสระบุรหีรือที่ 
อบต.ชําผกัแพว โดยใช�เอกสารดงัต&อไปนี้  
 1.  สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล&มเดิม 
 2.  รูปถ&าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน  
อย&างละ จํานวน 1 ฉบับ 
 4.  หลักฐานผู�ดแูลคนพิการมีผู�ดูแล ใช�สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน อย&างละ 1 ฉบับ 
 5.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม&ใช&คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต&อ
ขอต&ออายุบัตรประจําตัวคนพิการให�นําหลักฐานตามข�อ 3-4 มาด�วย 

การเปล่ียนผู3ดูแลคนพิการ 
 การดําเนินการเปลี่ยนผู�ดูแลคนพิการ สามารถติดต&อได�ที่  
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย$จังหวัดสระบุร ีหรือที่   
อบต.ชําผกัแพว  โดยใช�เอกสารดงัต&อไปนี้  
 1.  สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล&มเดิม 
 2.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 
อย&างละ จํานวน 1 ฉบับ 
 3.  หลักฐานผู3ดูแลคนพิการคนเดิม ใช�สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน อย&างละ  1 ฉบับ 
 
 



การเปล่ียนผู3ดูแลคนพิการ  (ต&อ) 
 

4.  หลักฐานผู3ดูแลคนพิการคนใหม� ใช�สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�าน อย&างละ 1 ฉบับ 
 5.  หนังสือรับรองการเปCนผู�ดูแลคนพิการ 
 6.  สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการของผู�รับรอง จํานวน 1 
ฉบับ (กํานัน ผู�ใหญ&บ�าน ส.อบต. หรือ ข�าราชการ ระดับ 3 ข้ึนไป) 
 
ข3อแนะนําสําหรับการยื่นคําร3องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู3ปKวยเอดส� 

1.  ผู�ป"วยเอดส$มีสิทธิได�รับเงินสงเคราะห$เบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$ 
ต�องมีใบรับรองแพทย$ซ่ึงออกให�โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว&า
ป"วยเปCนโรคเอดส$จริง  

2. ผู�ป"วยเอดส$ต�องมีภูมิลําเนาอยู&ในเขตองค$การบริหารส&วน
ตําบลชําผักแพว 

3.  การยื่นคําร�องขอรับเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$ สามารถย่ืนคําร�อง
ได�ที่ สํานักปลัด อบต.ชําผักแพว  โดยนําหลักฐานมาเพื่อประกอบการ
ยื่นดังนี้ 
  3.1  ใบรับรองแพทย$ซ่ึงออกให�โดยสถานพยาบาลของรัฐ  
    ยืนยันว&าป"วยเปCนโรคเอดส$จริง 
  3.2  บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พร�อมสําเนา) 
  3.3  ทะเบียนบ�านฉบับจริง (พร�อมสําเนา) 

4.  กรณีที่ผู�ป"วยเอดส$ไม&สามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการ
สงเคราะห$ด�วยตนเองได�จะมอบอํานาจให�ผู�อุปการะมาดําเนินการ
แทนได� 



ข3อแนะนําสําหรับการยื่นคําร3องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู3ปKวยเอดส� 
(ต&อ) 

5.  กรณีผู�ป"วยเอดส$ เปCนผู�สูงอายุหรือคนพิการ หรือเปCนทั้ง 
ผู�สูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการได�ทั้งหมด 

6.  กรณีผู�ป"วยเอดส$ได�รับเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$แล�วแล�ว ต&อมา
ได�ย�ายภูมิลําเนา (ย�ายชื่อในทะเบียนบ�าน) ไปอยู&ในเขตองค$กร
ปกครองส&วนท�องถ่ินอื่น ผู�ป"วยเอดส$ต�องดําเนินการยื่นคําร�องขอรับ
เบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$อีกครั้ง ณ องค$กรปกครองส&วนท�องถิ่นที่ย�าย
ภูมิลําเนาเข�าไปอยู&ใหม& ( เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู�ป"วยเอดส$  จาก
องค$กรปกครองส&วนท�องถ่ินที่ย�ายเข�าไปอยู&ใหม&) ซ่ึงถ�าผู�ป"วยเอดส$ไม&
ดําเนินการย่ืนคําร�องขอรับเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$  อีกครั้ง ณ องค$กร
ปกครองส&วนท�องถ่ินที่ย�ายภูมิลําเนาเข�าไปอยู&ใหม& ผู�ป"วยเอดส$จะ
ได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$ ถึงเดือนที่ย�ายภูมิลําเนา เท&าน้ัน 

7.  กรณีคนพิการที่ได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�ป"วยเอดส$ เสียชีวิต 
ผู�ดูแลหรือญาติของผู�ป"วยเอดส$ที่เสียชีวิตต�อง  แจ�งให� สํานักปลัด 
อบต.หาดนางแก�ว  ทราบภายใน 7 วัน ( พร�อมสําเนามรณบัตร ) 
 
 

 
 

 

��������"�,�.!)/	���)��$�
%0$��%1� �����+�. /AIDs 
�,�
��'� �
ก�)��$�
%0$��%1� HIV ����9�����	�ก���ก����� !)

*����	
�#�ก�ก:;.ก
�������������
)�. 
 



 
ภาคผนวก 

 
 
 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู�สูงอายุ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ  เดิม  15  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานทีป่รับลด   5 - 6  นาที / ราย 
   หมายเหต ุ:  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปH  หรือตามระเบียบกําหนด 

 

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

เจ3าหน3าที่ที่ได3รับการแต�งตัง้รบัขึ้นทะเบียนผู3สูงอายุ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ3าหน3าที่ที่ได3รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เสนอผู3บังคับบัญชา ( ผู3บริหาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พร3อมเอกสารหลักฐาน 
1  นาที / ราย 

เจ3าหน3าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ� / บันทึก
ข3อมูลเพิ่มเตมิ  1.5  นาที / ราย 

 

แจ3งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ  
 1  นาที / ราย 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู�พกิาร ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู3พิการ  เดิม  15  นาที / ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  5 - 6 นาที / ราย 
   หมายเหต ุ:  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปH หรือตามระเบียบกําหนด 

เอกสารสําหรับการรับขึ้นทะเบียนผู3สูงอายุ 
       ๑.  สําเนาบัตรประจําตัวผู�พิการ 
       ๒.  สําเนาทะเบียนบ�าน 
       ๓.  ใบมอบอาํนาจ(ถ�ามี) 
       ๔.  สําเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข�าบัญชี ) 
 

เจ3าหน3าทีท่ี่ได3รับการแต�งตัง้รบัขึ้นทะเบียนผู3พิการ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ3าหน3าที่ที่ได3รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 

เสนอผู3บังคับบัญชา ( ผู3บริหาร )   1  นาที / ราย 
 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ พร.อมเอกสารหลักฐาน 
๑ นาที / ราย 

เจ3าหน3าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ� / บันทึก
ข3อมูลเพิ่มเตมิ  1.5  นาที / ราย 

 

แจ3งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบคําขอ  
 1  นาที / ราย 

 



สารพันคําถาม 
 

ถาม 
* ผู�สงูอายุที่อยู&ในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุได�หรือไม& ? 

 
 
ตอบ 
 

ขึ้นทะเบียนได�  เพราะถือว�าเปนผู�สทิธ์ิตามระเบียบ หรือ กรณีได�รับ
เงินเบ้ียยังชีพอยู�แล�ว ภายหลังต�องโทษ คดีสิ้นสุด ได�รับโทษจําคุก ถือ
ว�าเปนผู�มีคุณสมบัติหรือมสีทิธิได�รับเงินเบ้ียยังชีพ เช�นกัน 

ถาม 
   * บุคคลที่เปCนโรคเรื้อนและได�รบัเงินจากกรมควบคุมโรค  
      สามารถข้ึน ทะเบียนผู�สงูอายุได�หรือไม& ?  

 
ตอบ  

ข้ึนทะเบียนได� 
 

 
 
 
 
ถาม 



* ถ�าผู�สูงอายุรับเงินเบ้ียคนพิการ และผู�ป"วยเอดส$ อยู&แล�ว จะ 
  สามารถข้ึน ทะเบียนผู�สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุได� 
  หรือไม& 

 
ตอบ  

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

 * ข้ึนทะเบียนได�และสามารถรับเงินได�.....จ�า 
   พระภิกษุสงฆ$สามารถขึ้นทะเบียนผู�สูงอายุ                         
    ได�หรือไม& 

ตอบ 
ข้ึนทะเบียนได�........จ�า ยกเว�นพระภกิษุสงฆ2ที่ได�รบัเงินเดือน (เงิน

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

ถาม 
 * ข�าราชการที่รับเงินบําเหน็จ สามารถข้ึนทะเบียนผู�สงูาอายุได� 
         หรอืไม& 
ตอบ 
  ข้ึนทะเบียนได�ค�ะ 
 
 
 
 
ถาม 



 * ผู�ที่ดํารงตําแหน&งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต.,  
         สมาชิกสภา , กํานัน , ผู�ใหญ&บ�าน สามารถข้ึนทะเบียน 
         ผู�สูงอายุได�หรือไม& 
ตอบ 
  ขึ้นทะเบียนไม�ได�ค�ะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แต�เม่ือพ�น
จากตําแหน�งแล�ว สามารถมาข้ึนทะเบียนได�ค�ะ 
 
ถาม 
 * ถ�าผู�สูงอายุอาศัยอยู&ที่ต&างประเทศ แต&ยังมชีื่ออยู&ในทะเบียน 
         บ�านในประเทศไทย สามารถข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุได�หรือไม& 
ตอบ 
 สามารถข้ึนทะเบียนได� โดยการมอบอํานาจให�บุคคลยื่นแทน 
 
ถาม 
 * ผู�สงูอายุที่รับเบ้ียยังชีพอยู&แล�ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับ 
         เงินได�หรือไม& 
ตอบ 
  ได�ค�ะ   โดยมายื่นความประสงค2ได�ที ่กองสวัสดิการสังคม 
อบต. ชําผกัแพว 

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

 มีข�อสงสัย นอกเหนือจากคู&มือฯ  ติดต&อสอบถามได�ที่ 
สํานักปลัด อบต.ชําผักแพว  โทร. 036 - 714081 


