
คู่มือการบริการประชาชนการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
หลักเกณฑ์ 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
     ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
     2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
วิธีการ 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐาน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการได้ ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักปลัด                 
อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
     2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 
     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

ขั้นตอนด าเนินการ 

1. การตรวจสอบเอกสาร 20 นาท ี

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
หลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 



หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา 20 นาที (ระบุเวลาที่บริการจริง) 2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

 
2. การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 10 นาท ี

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่ นค าขอลงทะเบียนให้  ผู้ ขอลงทะเบียนหรือผู้ รั บมอบอ านาจ  
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา 10 นาที (ระบุเวลาที่บริการจริง) 2.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

เอกสารหลักฐาน 

 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา [ฉบับจริง และส าเนา 
1 ฉบับ] 

 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 หนังสือมอบอ านาจ(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) [ฉบับจริง] 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) [ฉบับจริง และส าเนา 1 
ฉบับ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



คู่มือบริการประชนชน การลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 
          หลักเกณฑ์ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
          1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
          2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มี
ปัญหาซ้ าซ้อนหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการ
พิจารณาก่อน 
 
          ขั้นตอนด าเนินการ 
          1. ผู้ป่วยเอดส์ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ที่ท าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้  ในวันและเวลาราชการ 
ณ ส านักปลัด อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
          2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่โดย
พิจารณาจากความเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อ
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
          3.กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบต้องไปยื่นความ
ประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
1. การตรวจสอบเอกสาร 45 นาท ี

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์หรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา 45 นาที (ระบุเวลาที่ให้บริการจริง) 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองทุ่งมหาเจริญ 

 
2. การพิจารณา 15 นาท ี

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติ 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลา 15 นาที (ระบุเวลาที่ให้บริการจริง) 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองทุ่งมหาเจริญ 

 
 3 วัน 



3. การพิจารณา 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่และคุณสมบัติของผู้ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน นับจากได้รับค าขอ (ระบุเวลาที่ให้บริการจริง) 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

 
4. การพิจารณา 2 วัน 

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากได้รับค าขอ (ระบุเวลาที่ให้บริการจริง) 2.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

 
5. การพิจารณา 7 วัน 

พิจารณาอนุมัติ 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากได้รับค าขอ (ระบุเวลาที่ให้บริการจริง) 2.ผู้รับผิดชอบ คือ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.กรณีมีขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณา ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ 
คุณสมบัติ หรือข้อจ ากัดด้านงบประมาณจะแจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ให้ผู้ขอทราบไม่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เอกสารหลักฐาน 

 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา [ฉบับจริง และส าเนา 
1 ฉบับ] 

 ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่าน

ธนาคาร) [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) [ฉบับจริง] 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ผู้ประสงค์ขอรับเงินผ่าน

ธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ [ฉบับจริง และส าเนา 1 ฉบับ] 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือบริการประชนชน การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ  
4.ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 
 ขั้นตอนด าเนินการ 

1. การตรวจสอบเอกสารและด าเนินการ 10 นาท ี

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักปลัด         
อบต.ทุ่งมหาเจริญ 

 
2. การพิจารณา 5 นาท ี

จัดท าทะเบียนประวัติพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบความเห็นเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา 

เอกสารหลักฐาน 

 บัตรประจ าตัวประชาชน [ฉบับจริง] 
 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ [ฉบับจริง] 
 ทะเบียนบ้าน [ฉบับจริง] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) [ฉบับจริง] 
 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน) [ฉบับจริง] 
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคน

พิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีการยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) [ฉบับ
จริง] 
 

 

 

 

 


