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งานพฒันาชุมชนและสวสัดกิาร 

ส านกัปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นเกาะ

โทร : 075 - 845063 



ค ำน ำ 
 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน ฉบับนี้ได้จัดท ำขึ้น เพื่อให้ประชำชน มี ควำมรู้ควำม เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน
สวััสดิกำร ด้ำนกำรขอรบัเงนิเบีย้ยังชีพผัู้สูงอำยัุักำรรับเงินเบีั้ยยัังชีพควำมพิกำร และกำรรัับเงินเบีย้ยังชีพผัู้ป่วยเอดส์ เป็นตั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหั้ประชำชนไดั้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทัี่ถูกตั้องมีแนวทำงในกำรปฏิบัตัิทัี่ชัดเจนัซึ่งจะน ำไปสู่ควำมัสะดวกัรวดเร็วัและถูกต้องในกำร
รับบริกำรในเรื่องต่ำงๆังำนสวัสดิกำรและ พัฒนำชุมชนจึงจัดท ำ คู่มือกำร ปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชนนี้ ขึ้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้ ผู้สูงอำยัุ ผัู้ พัิกำร ผูั้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส มี
ควำมเข้ำใจทัี่ถูกตั้องถึงสิทธิพัึงไดั้รับ และเป็นัแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนเปั็นเกณฑ์กำรสหตุลพินิจของเจ้ำหน้ำทัี่ในกำรปฏิบัตัิงำน เพื่อัประโยชน์
สูงสุดในกำรบริกำรประชำชน ต่อไป 

 
 
 

งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชนส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
มีนำคม ๒๕๖๔ 



  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  

คัุณสมบัตัิของผัูั้มีสัิทธิขึ้นทะเบัียนรับเงัินเบี้ยยังชีพผัู้สูงอำยุ ประจ ำปัีงบประมำณัพ.ศ.๒๕๖๕ 

ตรวจสอบดูคุณสมบััติของตัวเอง ตำมรำยกำรดังนี้  

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีภูมลิ ำเนำอยู่ในเขตต ำบลบ้ำนเกำะ (ตำมทะเบียนบ้ำน) 
(๓) เป็นผู้สูงอำยุที่จะมีอำยุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ใน ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ (ปัจจุบันอำยุ ๕9 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที ่ 1 กันยำยน ๒๕6๕ เกิด

ก่อนวันที ่๒ กันยำยน ๒๕๐๕) 
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวััสดิกำรหรัือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำก หน่วยงำนของรััฐ รััฐวัิสำหกิจัหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก ่

(ก) ผู้รับเงินบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ หรือเงินอื่น ใดในลักษณะเดียวกัน (ข) ผู้สัูงอำยัุทัี่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรััฐ
หรือองคั์กรปกครองส่วนทั้องถิ่น 
(ค) ผู้ไดั้รับเงินเดือน คั่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยั่ำงั อ่ืนทัี่รัฐ หรัือองค์กรปกครองส่วนทั้องถิ่นจัด ใหั้เป็น
ประจ ำบุคคลตำม (ก) (ข) หรือั(ค) ไม่รวมถึง ผู้พิกำรหรือผู้ป่วย เอดส์ตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย กำร จ่ำยเงิน
สงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หรือผัู้ทัี่ไดั้รับสวัสดิกำรอื่นตำม มติ คณะรฐัมนตร ี

 
หมำยเหตัุ : กรณัีผู้สูงอำยัุทัี่มีสิทธิไดั้รับเงินเบีั้ยยัังชีพผู้สูงอำยัุยั้ำย ภูมิล ำเนำไปยัังองค์กรปกครองัส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้สูงอำยุต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือน พฤศจิกำยนของปีนั้นๆ (ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๔) โดยจะ ไดั้รับเงินจำก องค์กร
ปกครองส่วนทั้องถิ่นเดิมจนถึงส้ินปีงบประมำณ (กันยำยน ๒๕๖๔) และ รับัเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมำณถัดไป (ตุลำคม ๒๕๖๔) 

 

ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอเพื่อรัับเงัินเบี้ยยังชัีพผัู้สูงอำยุ 
 
 

 
ภำยในเดือนตุลำคมั๒๕๖๓ัถึงัเดือนพฤศจิกำยนั๒๕๖๓ัและัเดือนมกรำคมั๒๕๖๔ัถึง เดือนกันยำยน ๒๕๖๔ ให้ผู้สูงอำยุ รำยใหม่ที่ยังไม่เคย

ลงทะเบียนมำก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุ ครบ ๖๐ ปีบรัิบูรณ์แล้ว และผู้สูงอำยัุทัี่จะมีอำยัุครบหกสิบปัีบรัิบูรณ์ขึ้นไปในปัีงบประมำณ ๒๕๖๕ั(นับอำยุจนถึง
วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๕) มำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ด้วยัตนเองัหรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถัยื่นค ำขอ
ลงทะเบียนด้วยัตนเองได้ัอำจมอบ อ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค ำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ แทนได้ โดยยื่น ลงทะเบียนัณังำนสวัสดิกำร
และพัฒนำชุมชนัส ำนกัปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ใน วันและเวลำรำชกำร 



เอกสำร หลกัฐำนประกอบแบบค ำขอลงทะเบยีน เบีย้ยงัชีพผัู้สงูอำย ุ

 บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบััตรอื่นทัี่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ ทัี่มีรัูปถ่ำย พรั้อมัส ำเนำ 

 ทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน พร้อมส ำเนำ 

 ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (เฉพำะหน้ำทัี่แสดงช่ือ และเลขท่ีบััญชี) ส ำหรับักรณีท่ีผู้ขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำน ธนำคำร 

หมำยเหตัุ : ในกรณีผัูั้สูงอำยัุทัี่ไม่สำมำรถมำลงทะเบัียนด้วยตนเอง อำจ มอบอ ำนำจให้ผัู้อืน่เป็นผู้ัยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้ โดยให ้ ผู้รับมอบ อ ำนำจ
ติดต่อที่ งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชนส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชน/leเนำ ทะเบียนบ้ำน ของผู้รับ
มอบอ ำนำจ 

 

กำรไดั้รัับเงัินเบีย้ยงัชพีผัูั้สงูอำย ุ
 

จ ำนวนเงนิเบีย้ยัังชีพต่อเดือนทัี่ผู้สูงอำยุจะได้รับใน ปััจจุบัน (ปัี๒๕๖๔) กำรจั่ำยเงินเบีย้ยังั ชีพให้แก่ผู้สูงอำยุคิดในอัตรำเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดั
แบบั“ขั้นบันได” หมำยถึงักำรแบ่งช่วงอำยุ ของผู้สูงอำยุออกเป็นช่วง ๆ  หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ  โดยเริ่มต้ังแตั่อำยุ 60 ปี 

ตำรำงค ำนวณเงนิเบีย้ยงัชพีรำยเดือนส ำหรบัผู้สงูอำย ุ(แบบขั้นบนัได) 
 

ขั้น ช่วงอำยุ (ป)ี จ ำนวนเงิน (บำท) 
ขั้นที่ 1 60-69 ปี 600 
ขั้นที่ 2 70-79 ปี 700 
ขั้นที่ 3 80-89 ปี 800 
ขั้นที ่(4) 90 ปีขึ้นไป 1,000 

 

กำรได้รับเงนิ 
๑. ผู้สูงอำยัุทัี่มีอำยุครบ ๖๐ ปีบรัิบรูณ์แล้ว แต่ยังไมั่เคยลงทะเบียน ๆ  ที่มำลงทะเบียนขอรับเงินัเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต้ังแต่ตุลำคม-พฤศจิกำยนั๒๕๖๓ัและ
เดือนมกรำคม-กันยำยนั๒๕๖๔ัจะมี สิทธิไดั้รับเงินต้ังแต่ ๑ ตุลำคม ๒๕6๔ เป็นต้นไป 
๒. ผู้สูงอำยัุทัี่จะมีอำยุครบ ๖๐ ปีบรัิบัูรณั์ในปีงบประมำณถัดไป (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕6๕) ทัี่มำัลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต้ังแต่ ตุลำคม-
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ และเดือนมกรำคม- กันยำยน ๒๕๖๔ จะมีสิทธัิไดั้รับเงินในเดือนถััดไปจำกเดือนทัี่มีอำยคุรบ ๖๐ ปัีบรัิบูรณ์ 
๓. กำรค ำนวณอำยัุของผูั้สัูงอำยุรำยเดิม จะค ำนวณตำมปัีงบประมำณ ไม่ใช่ปัีปฏิทิน ไม่มีกำรเพ่ิมัเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในระหว่ำงปีงบประมำณ 



วธิคี ำนวณอำยขุองผูส้งูอำยุ 
 

* กำรนับอำยุวั่ำจะอยูั่ในขั้นทัี่เทั่ำไหร่ ให้นับ ณ วันทัี่ 1 ตุลำคม ของทัุกปี เท่ำนั้น เช่น 
1.นำง ก. เกิด ๓๐ กันยำยน ๒487 ณ วันที ่ 1 ตุลำคม ๒๕๖๒ นำง ก. จะอำยุ ๗๕ ป ีหมำยควำมว่ำันำงัก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือน

ละ ๗00 บำท ในเดือนัตุลำคมั๒๕๖๒ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 
๒. นำงัข. เกิดั๑ัตุลำคมั๒๔๘๒ัณัวันที่ั1 ตุลำคมั๒๕๖๒ันำงัข. จะอำยุั๘๐ัปี หมำยควำมว่ำ นำง ข. จะไดั้รับเงิน เบีย้ยังชีพเดือน

ละ ๘๐๐ บำท ในเดือน ตุลำคม ๒๕๖๒ั(ปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 
๓. นำง ค. เกิด 10 มีนำคม ๒๕๐๔ มำลงทะเบียนภำยในเดือน กันยำยน ๒๕๖๓ นำง ค. จะอำยุ ๖๐ ปี ในวันทัี่ 9 มีนำคม ๒๕๖๔ 

หมำยควำมว่ำ นำง ค. จะไดั้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละั600 บำท ในเดือน เมษำยน ๒๕๖๔ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๔) 
๔. นำงัง. เกิด 1 เมษำยน ๒๕๐๔ัมำลงทะเบียนภำยในเดือนักันยำยน ๒๕๖๓ันำงัง. จะอำยุ ๖๐ ปี ในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๔ 

หมำยควำมว่ำ นำง ง. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บำท ในเดือน เมษำยน ๒๕6๔ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๔) 
 

 
 

กำรสิน้สัุดกำรรัับเงนิเบีย้ยงัชีพผัู้สงูอำย ุ
 

1. ตำย 
๒. ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 6 
๓. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบีย้ยังชีพผัู้สูงอำยัุ เปน็หนังสือต่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

 

หนำ้ทัีั่ของผัู้รัับเบีย้ยัังชพีผัู้สงูอำย ุ
1.ตรวจสอบรำยช่ือของตัวเอง 
๒. กรณีผัู้รับเงินเบีย้ยังชีพหรือผัู้รับมอบอ ำนำจ แจ้งรับเป็นเงิน สด ต้องมำรัับเงินให้ตรงตำมวันัเวลำ ทัี่ก ำหนด 
๓. เม่ือย้ำยภูมิล ำเนำจำกต ำบ้ำนเกำะ ไปอยู่ภูมัิล ำเนำ อัื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือใหั้ อบต.บ้ำนเกำะ ได้รับทรำบ 
๔. ใหั้ผู้ทัี่รัับเบีย้ยังชีพผัู้สูงอำยุ ต้องแสดงตน หรือรัับรองกำรมี ชัีวิตอยู่ต่อ องคั์กำรบรัิหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ ระหว่ำงวันที่ 9 -30 กันยำยน ของทุก
ปีหรือ ตำมที่ อบต.บ้ำนเกำะก ำหนด 
๕. กรณีตำย ให้ผัู้ดูแลหรัือญำติของผู้สูงอำยุ แจ้งกำรตำย ให้ อบต.บ้ำนเกำะัได้รับทรำบ (พร้อมัส ำำเนำใบมรณะบตัร) 

 
 

การนบัรอบปีงบประมาณ คอื ๑ ตุลาคม – ๓๐ กนัยายน เชน่ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเริม่ต ัง้แต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเริม่ต ัง้แต ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ 



ประกำศรำยชื่อ ผัู้มสีัิทธริัับเงัินเบัี้ยยัังชัีพผัู้สงูอำย ุ
 
 

 
ให้ผู้ที่มำยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ มำตรวจสอบรำยช่ือตำมประกำศที่บอร์ด  ประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลัั

บ้ำนเกำะัหรือ ที่สมำชิก สภำ อบต.ใน หมู่บ้ำนทั่ำน หรือทัี่ท ำกำรก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนทัุกหมู่บ้ำน ภำยในวันทัี่ ๕ ของ เดือนถััดไป 
 

กำรจั่ำยเงนิเบีย้ยัังชัีพผัู้สัูงอำย ุ

กรมบััญชัีกลำงจะเปั็นผูั้ด ำเนัินกำรโอนเงัินเขั้ำบััญชัีเงัินฝำก ธนำคำรของผูั้มัีสัิทธัิ/ผูั้ไดั้รัับั มอบอ ำนำจั ทุกวันท่ีั ๑๐ั ของเดือนั ทั้งนี้ั ขอให้
ผู้สูงอำยุที่รับเงินโดยโอนเข้ำบัญชีัตรวจสอบกำร โอนเงัินในวัันทัี่ ๑๑ ของทัุกเดัือน หำกทั่ำนใดไมั่ไดั้รัับกำรโอนเงัิน กรัุณำตัิดตั่อ องคั์กำร บรัิหำรัส่วนต ำบลัั
บ้ำนเกำะังำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน โทร. 075-845603 



 
 

 



  เบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร  

คัุณสมบตััิของผัูั้มสีัิทธขิึน้ทะเบัียนรบัเงัินเบีย้ยงัชพีผัู้พัิกำรัประจ ำปงีบประมำณพ.ศ.๒๕๖๔ 

ตรวจสอบดูคุณสมบััติของตัวเอง ตำมรำยกำรดังนี้ 
1) มีสััญชำติไทย 
๒) มีภูมลิ ำเนำอยู่ในเขตต ำบลบ้ำนเกำะ (ตำมทะเบียนบ้ำน) 
๓) มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

 

ตัวอย่ำงบตัรและสมุดประจ ำตัวคนพกิำร 

* กรณีที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งได้ย้ำยภูมิล ำเนำไป อยู่องค์กรปกครองอื่น หรือกรัุงเทพมหำนคร เมื่อคนพิกำร
นั้นไดั้ไปลงทะเบียนและ ยื่นค ำขอรัับเงัินั เบีย้ควำมพิกำรต่อองค์กรปกครองสั่วนทั้องถิ่นแห่งใหม่ทัี่ไดั้ย้ำยภูมิล ำเนำไปใหั้องคั์กรปกครองสั่วนั ท้องถิ่นแห่งใหม่
จ่ำยเบี้ยควำมพิกำรได้ในเดือนถัดไป แต่ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ ด ำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร จะต้อง ได้รับกำรยืนยันจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดิมที่ จ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร ว่ำได้ประกำศถอนรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรในเดือนถัดไปแล้ว เพื่อไม่ให้ เกิด ควำมซ้ ำซ้อนและใช้สัิทธิรัับเงิน
เบีย้ยังชีพต่อเนื่อง 

 

ขัน้ตอนกำรขึน้ทะเบยีนเพือ่รบัเงนิ เบีย้ยงัชพีคนพกิำร 

ยื่นเอกสำร หลกัฐำน กรอกแบบฟอรั์ม “แบบค ำขอลงทะเบยีนรบัเงินเบีย้ยัังชีพคนพิกำร” 
ให้คนพิกำรที่ได้จดทะเบียนคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม คุณภำพ ชีวิตคน พิกำรมำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร

ด้วยตนเอง ณ งำนสวัสดิกำรและพัฒนำ ชุมชน ส ำนักปลัดองค์กำรบรัิหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ และมีสิทธัิไดั้รัับเงัินเบีั้ยควำมพัิกำรในเดัือนั ถัดไป โดยมี
เอกสำรหลักฐำน ดังนี้ 

(1) บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำรฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 
(2) บัตรประชำชน ทะเบียนบ้ำน 
(3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรัส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับัเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงิน เบี้ยควำมพิกำรผำ่นธนำคำร 

 
หมำยเหตุั : กรณีที่คนพิกำรไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองัอำจมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์ อักษรให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นค ำขอแทน แต่ต้องน ำหลักฐำนของ
คนพิกำรและคนดูแลคนพิกำรไป แสดงต่อเจ้ำหน้ำที ่



 
ประกำศรำยชื่อ ผัู้มสีัิทธริัับเงัินเบัี้ยยัังชัีพผัู้พัิกำร 

ให้ผู้ที่มำยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร มำตรวจสอบรำยชื่อตำมประกำศที่บอร์ด  ประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลััั
บ้ำนเกำะ หรือ ที่สมำชิก สภำ อบต.ใน หมู่บ้ำนท่ำน หรือที่ท ำกำรก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน ภำยในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป 

 
 

กำรจำ่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูพ้กิำร 

กรมบััญชัีกลำงจะเปั็นผูั้ด ำเนัินกำรโอนเงัินเขั้ำบััญชัีเงัินฝำก ธนำคำรของผูั้มัีสัิทธัิ/ผูั้ไดั้รัับัมอบอ ำนำจ ทัุกวันทัี่ ๑๐ ของเดือน ทัั้งนี้ ขอให้ผูั้พิกำร
ทัี่รับเงัินโดยโอนเขั้ำบััญชัีตรวจสอบกำรโอนัเงัินในวัันทัี่ ๑๑ ของทัุกเดัือน หำกทั่ำนใดไมั่ไดั้รัับกำรโอนเงัิน กรัุณำตัิดตั่อ องคั์กำรบรัิหำรสั่วนต ำบลบ้ำนเกำะั
งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน โทร. 075-845063 

กำรสิน้สัุดกำรรัับเงนิเบีย้ยงัชีพผัู้พัิกำร 
1. ตำย 
๒. ขำดคุณสมบัติ 
๓. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบีย้ยังชีพผัู้พิกำรเป็นหนังสือต่อ องค์กำรบรัิหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 

 

หนำ้ทัีั่ของผัู้รัับเบีย้ยัังชพีคนพกิำร 
1. ตรวจสอบรำยช่ือของตัวเอง 
๒. ตรวจสอบวันหมดอำยุของบัตรประจ ำตัวคนพิกำร เนื่องจำก ถ้ำบัตร ประจ ำตัวคนพิกำร หมดอำยุจะไม่มีสิทธัิไดั้รับเงิน 
๓. กรณีผัู้รับเงินเบีย้ยังชีพ หรือผัู้รับมอบอ ำนำจ แจ้งรบัเป็นเงิน สด ต้อง มำรับเงินให้ตรงตำมวันัเวลำ ทัี่ก ำหนด 
๔. เมื่อย้ำยภูมลิ ำเนำจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะัไปอยู่ภูมิล ำเนำอื่น ต้องแจ้งข้อมูล เพ่ือใหั้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะัไดั้รับทรำบ 
๕. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพคนพิกำรัต้องรำยงำนตัวแสดงตนัหรือ รับรองกำรัมีชีวิตอยู่ต่อ องค์กำร บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะัระหว่ำงวันที่ั๑ั– ๓๐ักันยำยนั
ของทุกปีหรือัตำมที่ัอบต.บ้ำนเกำะ ต้น ก ำหนด 
5. กรณีตำยัให้ผู้ดูแลคนพิกำรของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งกำรตำยัให้ัอบต.บ้ำนเกำะได้รับทรำบ พร้อมส ำเนำใบมรณะบัตร 

 

 
 ขอรับค ำขอขึ้นทะเบียนคนพิกำรและยืน่ 

ัั เัอกสำรประกอบไดท้ีง่ำนสวัสดกิำรและพัฒนำชุมชน 
ัั ัั ัั ัั องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลบำ้นเกำะ  



 
 
 

 

 



  เบ ีย้ยงัชพีผูป่้วยเอดส ์  

คณุสมบตััิผัู้มสีัิทธัิไดั้รบัเงัินสงเครำะหั์เบีย้ยงัชพีผัูั้ปว่ยเอดส ์
๑. มีภูมลิ ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะ 
๒. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขำดผู้ อุปกำระ เล้ียงดู หรือไม่สำมำรถ ประกอบอำชีพเลีย้งตนเองได้ 

ขัน้ตอนกำรยืน่ค ำรั้องเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยัังชพีผัู้ปว่ยเอดส ์
1. ผัู้ปั่วยเอดส์มีสัิทธิไดั้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผัูั้ป่วยเอดส์ ต้อง มีใบรัับรองแพทยั์ซึ่งออกให้ัโดย สถำนพยำบำลของรััฐ ยัืนยันวั่ำ ป่วย เป็นโรคเอดส์
จริง 
๒. กำรยื่นค ำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำมำรถยื่นค ำร้องได้ที่ังำนสวัสดิกำรและพัฒนำ ชุมชน ส ำนักปลัดองค์กำรบรัิหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะัในกรณัี
ไมั่สำมำรถเดัินทำงมำยืั่นค ำขอดั้วยัตนเองไดั้จะมอบอ ำนำจให้ผัู้อัุปกำระมำด ำเนัินกำรแทนได้ โดยน ำหลัักฐำนมำเพืั่อประกอบกำรยืั่นัดังนี้ 

๒.๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำ ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
๒.๒ บัตรประจ ำตัวประชำชนฉบับจริง (พร้อมส ำเนำ) 
๒.๓ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (พร้อมส ำเนำ) 
๒.๔ สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร(พร้อมส ำเนำ) 
 

ขอ้แนะน ำส ำหรบักำรยัื่นค ำรั้องเพัืั่อขอรัับเงัินเบีย้ยงัชีพผัูั้ปว่ยเอดส ์
1. กรณีผัู้ป่วยเอดส์ เป็นผูั้สูงอำยุหรัือคนพิกำร หรือเป็นทัั้ง ผูั้สูงอำยุและคนพิกำร สำมำรถยื่น8eัขอรับเงินเบีั้ยยัังชีพไดั้ทัั้งหมด 
๒. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมำได้ย้ำยภูมิั ล ำเนำ (ย้ำยช่ือในทะเบียน บ้ำน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์
ต้องด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอรับเบี้ย ยังชีพั ผู้ป่วยเอดส์อีกครั้งัณัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยภูมิล ำเนำเข้ำไปอยู่ั ใหม่ั (เพื่อรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยเข้ำไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้ำผู้ป่วยเอดส์ไม่ ด ำเนัินกำรยืั่นค ำรั้อง ขอรัับเบีั้ยยัังชัีพผูั้ปั่วยเอดสั์อัีกครัั้ง ณ องคั์กรปกครองสั่วน
ทั้องถิั่นทัีั่ยั้ำยัภูมลิ ำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ำยภูมิล ำเนำ เท่ำนั้น 
๓. กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแล หรือญำติของผู้ป่วยเอดส์ที่ เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ งำนสวัสดิกำรและพัฒนำ ชุมชน ส ำนัก
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเกำะั( พร้อมส ำเนำใบมรณะบตัร ) 
 

 

 

 



 
 
 

 

 


