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ค าน า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  กองสวัสดิการสังคม  มีภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .๒๕๕๒  ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม  ( ฉบับท่ี  2 ) พ .ศ . 2560 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559  
  ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนาไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป  
 
 
          กองสวัสดกิารสังคม 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 

 

 

 

 



คุณสมบัติของผู้สูงอายุทีจ่ะได้รับเบ้ียยังชีพ 
 

1. บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ 
59 ปีบริบูรณ์  เกิดก่อน 1 ตุลาคม)  
 
2. มีสัญชาติไทย 
  
3. มีภูมิล าเนา(ทะเบียนบ้าน) อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหาน 
 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแกทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
 
 
 

***  การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม –30 กันยายน เช่น  
ปีงบประมาณ 2563 จะเริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563  
ปีงบประมาณ 2564 จะเริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
 ภายในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปของปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่ (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานหรือสถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานก าหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ธกส.)พร้อมส าเนา 

ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินผ่านธนาคาร 

4. หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน)  
 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ต าบล 

      หนองหาน  จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   
      อีกครั้งหนึ่งภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี

 
 
 
 
 

 
 

            ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
                 และย่ืนเอกสารประกอบ ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ 

                ***กองสวัสดิการสังคม    อบต.หนองหาน*** 

     

 ไม่ลงทะเบยีน  

 ไม่มีสิทธินะจ๊ะ 



การสิ้นสุดการได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติ 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบ้ียยังชีพต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 
การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานจะจ่ายเบี้ยยังชีพ  เป็นประจ าทุกเดือนไม่เกินวันที่ 
10 ของทุกเดือน  โดยมีการจ่ายเบี้ยชีพแบบขั้นบันไดดังนี้ 
 60-69 ปี  ได้รับเดือนละ 600 บาท 
 70-79 ปี  ได้รับเดือนละ 700 บาท 
 80-89 ปี  ได้รับเดือนละ 800 บาท 
 90 ปีขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียคนพิการ 
 1. มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิล าเนา(ภูมิล าเนา) อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหาน 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของ
สถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 คนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ในวันและเวลา
ราชการได้ด้วยตนเองต่อกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  โดย
มีเอกสารหลักฐาน    

1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ธกส.)พร้อมส าเนา 
4. ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึ่งมีผู้แทน โดยชอบธรรม คนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์หรือผู้
อนุบาล แล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอ  

 

 
ขอรับแบบค าขอขึ้นทะเบียนความพิการ 
และยื่นเอกสารประกอบ ได้ที่งานสังคมสงเคราะห์ 

***กองสวัสดิการสังคม    อบต.หนองหาน*** 
 



ประเภทและลักษณะของคนพิการ 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก าหนดประเภทของคน
พิการไว้ ดังน้ี 
๑. คนพิการทางการมองเห็น 
๒. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
๓. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
๔. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
๕. คนพิการทางสติปัญญาหรือการรับรู้ 
๖. ความพิการทางการเรียนรู้ 
๗. ความพิการทางออทิสติก 

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอต่อบัตรผู้พิการ (หมดอายุ 
สูญหาย) 
คนพิการ ที่บัตรสูญหาย หมดอายุ ยื่นค าขอก่อนวันหมดอายุ 15 วัน ณ ที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเอกสารหลักฐาน  ดังน้ี 

1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (ฉบับจริงที่หมดอายุ) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประชาชนผู้พิการ 2 ฉบับ 
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
5. ในรับรองความพิการ รับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาล
ของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่เลขาธิการประกาศก าหนด (รพ.เกาะคา หรือ 
รพ.ศูนย์ล าปาง) เว้นแต่ กรณี สภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดยประจักษ์ไม่
ต้อมีใบรับรองความพิการก็ได้ ในกรณีผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ ดูแลคน
พิการแล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนคนพิการให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลนั้นและหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าได้รับมอบอ านาจ
จากคนพิการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้
อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการแล้วแต่กรณี 



6. ในกรณี ที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
ยื่นค าขอ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ 
     *** บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุหกปี นับแต่วันที่ออกบัตร  ให้ผู้พิการหรือผู้ดูแล 
ตรวจสอบ วันหมดอายุในบัตรและติดต่อท าบัตรใหม่ก่อนหมดอายุ 15 วัน มิฉะนั้น
ท่านจะเสียสิทธิในการรับเบ้ียยังชีพผู้พิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

 
 

การสิ้นสุดของสิทธิรับเบ้ียความพิการ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติ (เช่น บัตรหมดอายุ ฯลฯ)  
3. แจ้งสละสิทธิ การขอรับเงินเบ้ียความพิการเป็นหนังสือต่อ อบต.หนองหาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์  
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
3. การยื่นค าร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
อบต.หนองหาน โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้  
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ 
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้  
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง ผู้สูงอายุและคนพิการ 
สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด  
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อ
ในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการ
ยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วย
เอดส์จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น  
7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วย
เอดส์ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองหานทราบภายใน 7 วัน 
( พร้อมส าเนามรณะบัตร )  
 
 
 
 
 

  
 

ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบุวา่ป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น 
หากระบุวา่ป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุม้กนับกพร่อง จะไม่เขา้

หลกัเกณฑก์ารรับเงินสงเคราะห์ 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เอกสารส าหรับรับขึ้นทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
***  ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  เดิม  15 นาที / ราย  เวลาปฏิบัติที่ปรับลด 5-6 นาที / ราย 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  พร้อมเอกสารหลักฐาน 

1 นาที / ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / 
บันทึกข้อมูลเพิม่เติม 1.5 นาที / ราย 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผูบ้ังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 1 นาที / 
ราย 

แจ้งผล/ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ค าขอ 1 นาที / ราย 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

4. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 

 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับข้ึนทะเบียนความพิการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เอกสารส าหรับรับขึ้นทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
***  ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  เดิม  15 นาที / ราย  เวลาปฏิบัติที่ปรับลด 5-6 นาที / ราย 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  พร้อมเอกสารหลักฐาน 

1 นาที / ราย 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / 
บันทึกข้อมูลเพิม่เติม 1.5 นาที / ราย 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผูบ้ังคับบญัชา (ผู้บริหาร) 1 นาที / 
ราย 

แจ้งผล/ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ค าขอ 1 นาที / ราย 

 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. ส าเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี) 

4. ใบมอบอ านาจ (ถ้ามี) 

 

 
 



ค าถามที่พบบ่อย 
 

ถาม  พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้
หรือไม่ 
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้  ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัย) เช่น  เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล 

 
 

ถาม  ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียน
ผูสู้งอายุได้หรือไม่ 
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้  เพราะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตาม
ระเบียบ  หรือกรณีได้รับเงินเบี้ยยงัชีพอยู่แล้ว  
ภายหลังต้องโทษคดีสิ้นสุด ได้รับโทษจ าคุก ถือวา่

เป็นผู้มคีุณสมบัติหรือมีสิทธิได้รับเงินเบีย้ยังชีพเช่นกัน 
 
 

ถาม  บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงิน
จากกรมควบคุมโรคสามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้ 

 



ถาม  ข้าราชการที่ รับเงินบ าเหน็จสามารถขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้ 
 

 
 

ถาม  ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยความพิการ 
หรือเอดส์อยู่แล้วสามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม ่
 
ตอบ  ขึ้นทะเบียนได้ 
 
 
 

 
 

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
โทร.0 4221 9494 


