
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
คู่มือประชาชน

 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยความพิการ

 การยื่นคําร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ

โทร/โทรสาร 044 - 300136

สญัลกัษณผ์ูส้งูอายุ สญัลกัษณค์นพกิาร สญัลกัษณว์นัเอดสโ์ลก



คํานํา

องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ งานพัฒนชุมชน มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ

บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ

รับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบ้ียความพิการ และรับคําร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบ้ียยังชีพผู้ปวยเอดส์

รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯให้กับบุคคลดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี

ชัดเจน ซ่ึงจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วน

ตําบลสํานักตะคร้อจึงได้จัดทําคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและ

ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคําร้องเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพ

องค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทําให้

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติที่

ชัดเจน ซ่ึงจําเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ

งานพัฒนาชุมชน

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ



สารบัญ

คู่มือสําหรับประชาชนการข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสําหรับประชาชนการข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

คําช้ีแจง -

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

กําหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ

การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ

วิธีคํานวณอายุของผู้สูงอายุ

การส้ินสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ หน้าท่ีของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ข้ันตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ

การต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ/การเปล่ียนผู้ดูแลคนพิการ

ข้อแนะนําสาหรับการยื่นคําร้องเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขึ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

- การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ

- การรับข้ึนทะเบียนผู้พิการ

- การรับข้ึนทะเบียนผู้ป่วยเอดส์

- การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การเบิก-จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

แบบฟอร์มคําขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มคําขอลงทะเบียนผู้พิการ

หนังสือมอบอํานาจ

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ

สารพันคําถาม



เป็นวันรับขึ้น
ทะเบยีน

คู่มือสําหรับประชาชน

การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและ

ย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน

อย่าลืม !!!นะจ้ะ

ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ

จ้า !!!



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพฯ

ผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังน้ี

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต อบต.สํานักตะคร้อ (ตามทะเบียนบ้าน)

(๓) เป็นผู้ท่ีมีอายุ ๖0 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน

อายุ ๕๙ ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันท่ี ๑ กันยายน

(เกิดก่อน ๒ กันยายน)

(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด

จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด

บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน

รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา

ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาใน

พ้ืนท่ีตําบลสํานักตะคร้อ จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.สํานักตะคร้อ อีกครั้งหน่ึง

ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ

ท้ังน้ีผู้สูงอายุยังมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพจาก อปท.เดิมน้ันต่อไปจนสิ้นปีงบประมาณน้ัน

เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง.......ค่ะ



ข้ันตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม

"แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ "
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี รูปถ่าย

ฉบับจริง

- ทะเบียนบ้านฉบับจริง

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริง หรือ สําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง

ช่ือ และเลขที่บัญชี สําหรับกรณีท่ีผู้ ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืน

เป็นผู้ย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดต่อท่ี อบต.สํานักตะคร้อ

พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผู้สูงอาย
และย่ืนเอกสาร

ประกอบ ได้ที่งานพัฒนาชุมชน
สํานักปลัด อบต.สํานักตะคร้อ



คู่มือสําหรับประชาชน

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต อบต.สํานักตะคร้อ (ตามทะเบียนบ้าน)

(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) ไม่เป็น บุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ของ
รัฐ

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่

อบต.สํานักตะคร้อ และจะได้รับเงินเบี้ยความพิการจาก อบต.สํานักตะคร้อในเดือนถัดไป ทั้งนี้ อบต.สํานักตะคร้อต้อง

ได้รับการยืนยันจาก อปท.เดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนเพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง



ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น ภายหลังได้
ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตําบลสํานักตะคร้อ ให้มาแจ้งขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.สํานักตะคร้อแต่สิทธิใน
การรับเงินยังจะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น

คําช้ีแจง

นาง แดง.รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. ภูเขา ภายหลังได้แจ้ง
ย้ายที่อยู่มาอยู่พ้ืนที่ดําบลสํานักตะคร้อ ในวันที่ 1 มกราคม 2565

นาง แดง. ต้องมาข้ึนทะเบียนใหม่ ที่อบต.สํานักตะคร้อ ภายในวันที่
30 กนัยายน 2565 แตน่าง แดง. จะยงัคงรับเงนิเบีย้ยงัชพีที่
อบต. ภเูขา อยูจ่นถงึเดอืน กนัยายน 2565 และมสีทิธรัิบเงนิ
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ที่ อบต.สํานักตะครอ้ ในเดอืน ตลุาคม
2565 เป็นตน้ไป



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

การจ่ายเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ

กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอํานาจ ทุกวันท่ี 10 ของทุกเดือน ท้ังน้ีขอให้

ผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ตรวจสอบการโอนเงินในวันที่

10ของทุกเดือน หากท่านใดที่ไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีกรุณาติดต่องาน

พัฒนาชุมชน สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ

โทร/โทรสาร 044 - 300136

ให้ผู้ท่ีมายื่นคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตาม

ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

สํานักตะคร้อ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคมของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด

การย่ืนขอขึ้นทะเบียนวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปี)



ผู้ไม่ประสงค์รับเป็นเงนิสด ผูป้ระสงครั์บเงินผา่นบัญชีธนาคาร

รับเงินสดในนามผู้สูงอายุ,คนพิการ
หรือผู้รับมอบอํานาจ

โอนเข้าบัญชีธนาคารในนาม
ผูสู้งอาย,ุคนพิการ หรือ ผูร้ับมอบอํานาจ

กําหนดวันจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ ภายในวันที่ 1 - 10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ
จํานวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนท่ีผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๕)

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได

แบบ "ข้ันบันได" หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็น

ช่วง ๆ หรือเป็นข้ัน ข้ึนไปเร่ือย ๆ โดยเริ่ม ต้ังแต่อายุ ๖0 ปี

โดยคํานวณตามปีงบประมาณ

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี

ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน

สําหรับผู้สูงอายุ

(แบบขั้นบันได)

ข้ัน ช่วงอายุ (ปี) จํานวนเงิน (บาท)

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



แล้วปีน้ี ฉันจะได้เงิน

เบ้ียเท่าไร น้อ ??

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น

ปีงบประมาณ 2565 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

ปีงบประมาณ 2566 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

วิธีคํานวณอายุของผู้สูงอายุ

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันท่ี 30 กันยายน เท่าน้ัน เช่น

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2495 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 นาง ก. จะอายุ 70

ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ

เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2565 (งบประมาณปี 2566)

2. นาง ข. เกิด 2 ตุลาคม 2495 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 นาง ข. จะอายุ 69 ปี

หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน

เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

๑. ตาย

๒. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.สํานักตะคร้อ

๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

๔. ขาดคุณสมบัติ

หน้าท่ีของผู้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง

๒. กรณีผู้รับเงินเบ้ียยังชีพ หรือผู้รับมอบอํานาจ แจ้งรับเป็น

เงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ท่ีกําหนด

๓. เมื่อย้ายภูมิลําเนาจาก อบต.สํานักตะคร้อ ไปอยู่ภูมิลําเนาอ่ืน

ต้องแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ อบต.สํานักตะคร้อ ได้รับทราบ

๔. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ

ผู้รับเงินเบ้ียยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต. สํานักตะคร้อ ได้รับทราบ
(พร้อมสําเนามรณบัตร) ภายใน ๗ วัน



ข้ันตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ
๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร

รับรองความพิการ

๒. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการได้ที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๒.๑ เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง)

๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ๒ ใบ

๒.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน

๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการ

๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๓. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทํา

บัตรประจําตัวคนพิการ ให้นําหลักฐาน ตามข้อ ๒.๔ - ๒.๕ มาด้วย



การต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ
การดําเนินการต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๑. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม

๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน

อย่างละ จํานวน ๑ ฉบับ

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ

ขอต่ออายุบัตรประจําตัวคนพิการให้นําหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย

การเปล่ียนผู้ดูแลคนพิการ

การดําเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สํานักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

๑. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล่มเดิม

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านอย่างละ จํานวน ๑ ฉบับ

๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา

ทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ



การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ)
๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

๖. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรองจํานวน ๑ ฉบับ (กํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ ๓ ข้ึนไป)



ข้อแนะนําสําหรับการย่ืนคําร้องเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง

ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘

๑.ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดย

สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักตะคร้อ

๓. การย่ืนคําร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถย่ืนคําร้องได้ที่ งานพัฒนาชุมชนสํานักปลัด อบต.

สํานักตะคร้อ โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการย่ืนดังน้ี

๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

๓.๒ บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสําเนา)

๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสําเนา)

๔. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอํานาจให้ผู้

อุปการะมาดําเนินการแทนได้

๕. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถดาเนินการ

ได้ทั้งหมด

๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลําเนา (ย้ายช่ือในทะเบียน

บ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องดําเนินการย่ืนคําร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดําเนินการย่ืนคําร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลําเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนท่ีย้ายภูมิลําเนา เท่าน้ัน

๗. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ท่ีเสียชีวิตต้อง

แจ้งให้ สํานักปลัด อบต.สํานักตะคร้อ ทราบภายใน ๗ วัน

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น

โรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น หากระบุว่าป่วยเป็น

HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง จะไม่เข้าหลักเกณฑ์

การรับเงินสงเคราะห์



ภาคผนวก
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