
 
 

 
 

 
 

คู่มือ 
 

 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการ 
 การยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 

 

จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
โทร 0-5549-6098  โทรสาร 0-5545-2318 

www.hardsongkwae.go.th 
 

 
 
 

        สัญลักษณผูสูงอายุ          สัญลักษณคนพิการ        สัญลักษณวันเอดสโลก 
 
 
 



 
การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ   

ประจําปงบประมาณ  2558 
 

 การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน ต้ังแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกป เวลา 08.30-16.00 น. (ไมเวนวันหยุดราชการ) ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท 0-5549-6098 (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวณัทปภา  จันทรหอม 
นักพัฒนาชุมชน) 

1. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 เปนกฎหมายที่ใหการ
คุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุไดรับสิทธิในดานตางๆ รวมทั้งกอใหเกิดสิทธิประโยชนตอองคกรดาน
ผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป เชน เงินสงเคราะหผูสูงอายุ 

สิทธิของผูสูงอาย ุ

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 

1. มีสัญชาติไทย 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควตามทะเบียนบาน 
  3.  มีอายุหกสิบปของปถัดไป ซึ่งไดลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว 
  4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได
ประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผู
พิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณขึ้นไป ในปงบประมาณถัดไป 
ลงทะเบียนเพ่ือย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ผูสูงอายุจะตองนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

ขั้นตอนการยื่นคําขอ  

1. สาํเนาบัตรประชาชน   จํานวน   1   ชุด พรอมสาํเนา 
โดยมีหลักฐานดังนี ้

2. สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน   1   ชุด  พรอมสาํเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย  ธกส.  จํานวน   1  ชุด  พรอมสาํเนา 

สําหรับกรณีผูสูงอายุประสงคของรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารในกรณีที่มีความจําเปนผูสูงอายุไม
สามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุแทนได 

 



 

1. ตาย 
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. ขาดคณุสมบัตติามระเบียบฯ 
3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคการบริหารสวนตําบล 

หาดสองแคว 

1. การใหคําปรึกษาดานสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ 
สิทธิประโยชนอ่ืนสําหรับผูสูงอายุ 

2. การประกอบอาชีพหรอืการฝกอาชีพทีเ่หมาะสม 
3. การสงเสริมความรูภูมิปญญาทองถิ่น 
4. การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 
5. การสงเคราะหเบ้ียยังชีพและการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

อายุ  60-69  ป   จะไดรบัเบ้ียฯ  เดือนละ  600  บาท 
การจายเบี้ยผูสูงอาย ุ

อายุ  70-79  ป  จะไดรบัเบ้ียฯ  เดือนละ  700  บาท 
อายุ  80-89  ป  จะไดรบัเบ้ียฯ  เดือนละ  800 บาท  
อายุ  90 ป ขึ้นไป  จะไดรับเบ้ียฯ  เดือนละ  1,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอาย ุ

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การรับขึ้นทะเบียนผูพิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 การขึ้นทะเบียนผูพิการรายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน ต้ังแตวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกป  เวลา 08.30 - 16.00น. (ไมเวนวันหยุดราชการ)  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท 0-5549-6098 (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวณัทปภา  จันทรหอม 
นักพัฒนาชุมชน) 

 1. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  เปนกฎหมายที่ใหการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และสิทธิประโยชนที่ผูพิการพึงไดรับ 
เชน การบริการฟนฟูสมรรถภาพและคาใชจายในการรักษาพยาบาล  การรับเงินสงเคราะหเบ้ียความพิการ 

สิทธิประโยชนสําหรับคนพิการ 

  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553 

1. สัญชาติไทย 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควตามทะเบียนบาน 
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการใน
ปงบประมาณถัดไปดวยตนเองตอองคการบริหารสวนตําบล หาดสองแคว   ณ ที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว หรือสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควกําหนด โดยมีหลักฐาน ดังน้ี 

ขั้นตอนการยื่นขอ 

1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2. ทะเบียนบาน 
3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินเบ้ีย  

ความพิการผานธนาคาร 

 อบต. หาดสองแคว  อํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการในการนําสงเอกสารตอเพ่ือทําจัด ทํา/ตอบัตร
ประจําตัวคนพิการ ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  จังหวัด อุตรดิตถ  โดยผูพิการหรือ
ผูดูแลจะตองนําเอกสารมายื่น ณ อบต.หาดสองแคว ดังน้ี 

งานบริการของ อบต.หาดสองแคว สําหรับผูพิการ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูพิการ จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบานของผูพิการ จํานวน 1 ฉบับ  
3. รูปถายคนพิการ จํานวน 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 
4. ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่

เลขาธิการ สนง.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติกําหนด จํานวน 1 ฉบับ 
5. กรณีที่มีผูดูแลคนพิการ ใหแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ 

จํานวน 1 ฉบับ 



การจายเบี้ยยังชีพผูพิการ
  ผูพิการจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพฯ  เดือนละ  800  บาท 

   

 

แผนผังแสดงข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูพิการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 
 

 การ ย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ใหบริการต้ังแต เวลา 08.30-16.00 น. 
(เวนวันหยุดราชการ)  ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท  
0-5549-6098 (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวณัทปภา  จันทรหอม นักพัฒนาชุมชน) 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548  

สิทธิประโยชนผูปวยเอดส 

 1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดย  
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  

คุณสมบัติของผูที่จะลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

  2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบหาดสองแคว 
3. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบอํานาจให

ผูอุปการะมาดําเนินการแทนได 
4. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้งผูสูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการ

ไดทั้งหมด 
5. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแลว  แลวตอมาไดยายภูมิลําเนา (ยายช่ือในทะเบียน

บาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม (เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยูใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผูปวยเอดส ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทาน้ัน 

6. กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิต
ตอง  แจงใหสวนสวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน  

ผูปวยเอดสสามารถย่ืนคําขอรับเงินสงเคราะหไดตลอด โดยนําเอกสารมาย่ืน ณ อบต. หาดสองแคว  
ดังน้ี 

ขั้นตอนการยื่นคําขอ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
3. ใบรับรองแพทย   
4. สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย  ธกส.   จํานวน   1  ชุด 

 

ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพฯ  รายละ  500  บาท/เดือน   
การจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 



 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการยื่นขอรับเงินสงเคราะหผูปวยเอดส 
 

 

 
 


