
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 
➢ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ 
➢ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

คู่มือบริการประชาชน 
 



คำนำ 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  โดยงานพัฒนาชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ
รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ   และรับคำร้องผู้ป่วย
เอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบตัิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบ้ียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

  ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  จึงได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ  และการยื่นคำร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ทำให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่พึงได้รับ รวมทั้งทราบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับ
บริการต่อไป 
 
 
         งานพัฒนาชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ ์
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย.ุ..และคนพิการ 

จา้ 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธ์ิ   

จา้ !!! 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน 

รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลแม่กรณ ์ (ตามทะเบียนบ้าน) 

 (3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป (ต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

 (4)ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด  
บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับ เงินเดือนค่าตอบแทน  รายได้
ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ: กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ ์
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อีกครั้งหนึ่งภายใน 1 
มกราคม - 30 พฤศจิกายน 
 
 
 
 



เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือ 

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอร์ม 
“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

☺  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ รัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสำเนา 

☺  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี) 
สำหรับกรณีที่  ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ ผ่าน
ธนาคาร 
หมายเหตุ: ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจ
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอำนาจ 

 
 
 

**ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอายแุละยื่นเอกสารประกอบ 

ไดท่ี้  ...งานพฒันาชมุชน   องคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่กรณ ์         

อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย*** 

 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน 

รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบตัขิองตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 
 (1) มีสญัชาติไทย 

 (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลดอยลาน  (ตามทะเบียนบ้าน) 

 (3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตคน
พิการ 
 (4) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่ตำบลแม่กรณ์ 
จะต้องมาขึ ้นทะเบียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อีกครั ้งหนึ ่งภายใน 1 
มกราคม - 30 พฤศจิกายน 
 
 



เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือ 

รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

ยื่นเอกสารหลักฐานกรอกแบบฟอร์ม 
“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

 

☺บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ฉบับจริง  พร้อมสำเนา 

☺  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี) 
สำหรับกรณีที่  ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ  ผ่าน
ธนาคาร 
 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจ 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนแต่ต้องนำหลักฐานของคน
พิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย    
 

 
 

**ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และยื่นเอกสารประกอบ

ไดท่ี้ ....งานพฒันาชมุชน   องคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่กรณ ์         

อ าเภอเมืองเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย*** 

 



 
คำชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 

☺ผูส้งูอาย/ุคนพิการ ที่มสีทิธิ 

รับเงินเบ้ียยังชีพอยู่แลว้ในพื้นที่อื่น

ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่

ในพื้นที่ต าบลแม่กรณ์ ใหม้าแจง้ขึ้น

ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพต่อที่  

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

แต่สิทธิในการรับเงินยังจะคงอยู่ที่

เดมิ 

จนสิ้นปีงบประมาณ(เดอืนกนัยายน) 
 



เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ 
 
 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพกิาร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

*กำหนดวันจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพภายในวันที่  10  ของเดือน 
 (ตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 

❖ ให้ผูท้ี่มายื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพมาตรวจสอบ
รายชื่อตามประกาศ  ไดท้ี่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ หรือ   

ที่ท าการผูใ้หญ่บา้น  ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี 
 

 

 

 

❖ องคก์ารบริหารสว่นต าบลแมก่รณ ์              จะ

ด าเนินการเบิก – จ่ายเงนิใหก้บัผูส้งูอายทุี่มาขึน้

ทะเบียนไวแ้ลว้โดยจะเริ่มตัง้แตเ่ดือนตลุาคมของ

ปีถัดไปโดยจะจ่ายเป็นการโอนเขา้บัญชีธนาคาร

ตามที่ผูส้งูอายไุดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
 



ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผ่าน

ธนาคาร 

โอนเขา้บญัชธีนาคาร

ในนามผูส้งูอาย ุคน

พิการ หรือผูร้ับมอบ

อ านาจ 

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลแมก่รณจ์ะโอนเงนิ

ผา่นบัญชธีนาคารทกุ

ธนาคาร  

  

 

 

 

 

 



การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
สำหรับผู้สูงอายุ 

 

 จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบันเป็นการคิด
ในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแบบ“ขั้นบันได”หมายถึงการแบ่งช่วงอายุของ
ผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆหรือเป็นขั้นขึ้นไปเรื่อยๆโดยเริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี 
 

โดยคำนวณตามปีงบประมาณมิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มอายุระหว่างปี 
 

ตารางคำนวณเงินเบี้ยยังชีพ 
สำหรับผู้สูงอายุ   (แบบขั้นบันได) 

 

ขั้น 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 

 
 
 
 

แลว้ปีนี ้ ฉันจะได้

เงนิเบ้ียเท่าไรนอ้? 



 
 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 
 

1. ตาย 

2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ ์

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัต ิ

 

หน้าที่ของผูร้ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
2. กรณีผู้รบัเงินเบีย้ยังชีพหรือผู้รับมอบอำนาจแจ้งรบัเป็น     

เงินสด ต้องมารับเงินใหต้รงตามวันเวลาทีก่ำหนด 
3. เมื่อย้ายภูมลิำเนาจากองคก์ารบรหิารส่วนตำบลแมก่รณ์ ไป

อยู่ภูมิลำเนาอื่นต้องแจง้ข้อมูลให้องค์การบรหิารสว่นตำบลแม่กรณ์ 
ได้รับทราบ 

การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน ของปีถดัไป 

 



4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่
ต่อองค์การบรหิารส่วนตำบลแม่กรณ ์ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี
 5. กรณีตายให้ผู้ดแูลหรอืญาติของผูสู้งอายุ หรือคนพกิาร 
ของผู้รับเงินเบี้ยยงัชีพแจ้งการตายให้องค์การบรหิารสว่นตำบลแม่
กรณ์ ทราบพร้อมสำเนาใบมรณบัตรภายใน 7 วัน 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ 
1.ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความ
พิการ 
2. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2)  โดยใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
  2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 2 รูป 
  2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ 
  2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน 1 ฉบับ 
  2.5 ถ้าคนพิการมีผูดู้แล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 
       ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ อยา่งละ 1 ฉบับ 
 

  



การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพกิาร 
 การดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที ่สำนักพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย(ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 2) 
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  
 1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้  จำนวน 1 รูป 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 
1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา 
ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 



วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อผู้ดูแลคนพิการ 
 
ผู้ดูแลคนพิการหมายความว่าบิดามารดาบุตรสามีภรรยาญาติพีน่้องหรือบุคคลอื่น
ใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการผู้ดูแลคนพิการมี๒ลักษณะ 
 
        1. บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ 

        2. บุคคลที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง (อยู่คนละทะเบียนบ้าน)  
โดยจะต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับ๓ขึ้นไปนายทหารตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตรี
หรือเทียบเท่าขึ้นไป / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้ดูแลคน
พิการจริง(ตามแบบหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ)  
 

กรณีที่ต้องมีหนงัสอืการเป็นผู้ดูแล 
เป็นหลักฐานประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 

 

ผู้ดูแล อยู่บ้านเดียวกัน อยู่คนละบ้าน 

ญาติทางสายโลหิต ไม่ต้องมี มีหนังสือรับรอง 
บุคคลอื่น มีหนังสือรับรอง มีหนังสือรับรองและ

บันทึก ปค.14 
 

 

   
  

 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

1. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้อง      
มีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า “ป่วยเป็น
โรคเอดส์จริง” 

 2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

แม่กรณ ์  

 3. การยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคำร้องได้ที่ 
งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  โดยนำหลักฐานมา
เพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
  (3.1)  ใบรับรองแพทย์ซึ ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ 
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
  (3.2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 
  (3.3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 

ข้อแนะนำ 
สำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 



 4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์
ด้วยตนเองได ้ อาจจะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้ 

 5. กรณีผู ้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว  ต่อมาได้ย้าย
ภูมิลำเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่ง
ถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง   
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะ
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลำเนา เท่านั้น 

 6.กรณีผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของ
ผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งให้ งานพัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่กรณ์  ทราบภายใน 7 วัน  


