
        ค าน า 

 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  มีบทบาทหน้าที่ในการจัด

สวัสดกิารสังคมให้กับผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคมในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่  และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่าน้ี รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเบีย้ความพิการ และรับค าร้องผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือ

รับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2560 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2553และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยในปีงบประมาณ 2562 

รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการและทุพพลภาพ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับจัดสรรใน

รูปแบบเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งไดน้ ามาตัง้รายการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่แลว้นัน้  

         ดังน้ัน  เพ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้เกิดความ

สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเร่ืองดังกล่าว กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหาร

สว่นต าบลวังตะเฆ่  จึงไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ

ลงทะเบียน  และยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ การย่ืนค าร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ปว่ยเอดส์ขึ้น  

       องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่   หวังเป็นอยา่งย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานเลม่นีจ้ะเป็นส่วน

หน่ึงที่ท าให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงสิทธิพึงได้รั บ รวมทั้งทราบ

แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลดังกล่าว และประชาชนที่มาขอรับ

บรกิารต่อไป 

 

 

                                                             กองสวัสดิการสังคม 

                                                                 องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพฯ 
ผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

 
    ๑. มีสัญชาตไิทย  

    ๒. มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (ตามทะเบียนบ้าน) 

         3. เป็นผูม้ีอายุครบ 60 ปี บรบิูรณ ์ที่ยังไมเ่คยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

   ๓.เป็นผู้มีอายุครบ 60 ปี บรบิูรณใ์นปีถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 

กันยายน 2503) ซึ่งไดล้งทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ

เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน 

ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

ให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                    หมายเหตุ  กรณีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแล้วและได้ย้ายภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) มาอยู่

ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จะต้องมาขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์การ

บรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการใช้สิทธิต่อเน่ือง 

ระยะเวลาการรับขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 

    ต้ังแต่เดอืน ตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561 และมกราคม 2562 – กันยายน 2562 

ยื่นเอกสารหลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 

 -  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

      -  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

       -  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

                                                                                                       / หมายเหตุ 
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                     หมายเหต:ุ ในกรณีผู้สูงอายุที่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตัวเอง อาจมอบอ านาจให้

ผู้อื่นเป็นผูย่ื้นแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.วังตะเฆ่พร้อมยื่นเอกสารดังนี้ 

 -  หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

 -   บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของ

ผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

  -  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ)  

   

 

 

                การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การรับลงทะเบียนผูมี้สิทธ์ิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และ เดือนมกราคม – กนัยายน 2562) 

****************************************************** 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แลว้ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่เดอืนตุลาคม พ.ศ.

2562 เป็นต้นไป 

2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปบีรบิูรณ ์ ต้ังแต่ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ

สูงอายุต้ังแต่เดอืนถัดจากเดอืนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

3. การเลื่อนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได จะรับ 70,80,90 ปี ต้ังแต่ตุลาคม 

           *************************************************** 

                        
                                                                                           /การรับลงทะเบียน 
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การรับลงทะเบียนผูมี้สิทธ์ิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 เพ่ือรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายปุระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

(ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 และ เดือนมกราคม – กนัยายน 2562) 

****************************************************** 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แลว้แต่ยังไมเ่คยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ

ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป(ปีงบประมาณ 2563) ที่มา

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่เดอืนตุลาคม – เดอืนพฤศจิกายน 2561 และ เดอืน

มกราคม – เดอืนกันยายน 2562 จะมีสิทธิ์ไดรั้บเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 

เป็นต้นไป 

2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2563) ที่มา

ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้ังแต่เดอืนตุลาคม – เดอืนพฤศจิกายน 2561 และเดอืน

มกราคม – เดอืนกันยายน 2562 จะมีสิทธิ์ไดรั้บเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2563 โดย

จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดอืนถัดไปจากเดอืนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

3. การค านวนอายุของผู้สูงอายุรายเดมิที่อยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านวณตามปีงบประมาณเช่นเดมิ (การเลื่อนรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุรายเดมิแบบขั้นบันได 70,80,90 ปี จะเลื่อนตามปีงบประมาณเหมอืนเดมิ ไมม่ีการ

เพ่ิมเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ) 

                   **************************************************** 

ค าช้ีแจง 

     ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แลว้ในพืน้ที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา 

          อยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังตะเฆ่ ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.วังตะเฆ่ 

           แตส่ทิธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดมิจนสิ้นปีงบประมาณ   

 

 

                                                                                                            /ประกาศ 
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         ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
       
  ให้ผู้ที่มาย่ืนค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายช่ือตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การย่ืน

ขอขึน้ทะเบียน วันที ่30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 

การค านวณเงินเบีย้ยังชีพแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ 
         จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดอืนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปี 2562) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่

ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ

ออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นข้ันขึน้ไปเรื่อย ๆ โดยเร่ิม ต้ังแต่อายุ 60 ปี  

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 

 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนส าหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 
 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงนิ 
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 

 

       การนับรอบป ีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น 

ป ีงบประมาณ 2562 จะเริ่มต้ั งแต ่1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน  2562 

ป ีงบประมาณ 2563 จะเริ่มต้ั งแต ่1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 
 

                                                                                                    /การสิ้นสุด 
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การส้ินสุดการรับเงินเบีย้ยังชีพ 

 
1. ตาย 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.วังตะเฆ่ 

3. แจ้งสละสทิธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หน้าท่ีของผู้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 

2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอ านาจแจ้งรับเงินสดต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

3. เมื่อยา้ยภูมิล าเนาจาก อบต.วังตะเฆ่ ไปยังภูมิล าเนาอื่นต้องแจ้งขอ้มูลเพ่ือให้ อบต.วังตะเฆ่ได้

รับทราบ 

4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต.วังตะเฆ่ ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

5. กรณตีาย  ให้ผู้ดูแลญาตขิองผู้สูงอายุของผู้รับเบี้ยยังชีพแจ้งการตายให้ อบต.วังตะเฆ่ไดรั้บทราบ 

พร้อมส าเนามรณะบัตร 

 
 

 

 

 

                                                                                                             /ผู้พิการ 
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คนพิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดงันี้ 

 
 ๑. มีสัญชาตไิทย 

      ๒. มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (ตามทะเบียนบ้าน)  

  ๓. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ๔. ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ   

           หมายเหตุ  กรณีผู้พิการได้รับเบี้ยความพิการแล้วและได้ย้ายภูมิล าเนา (ทะเบียนบ้าน) มาอยู่ใน

เขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จะต้องมาขึน้ทะเบียนเพ่ือรับเบีย้ความพิการที่องค์การบรหิารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อเป็นการใช้สิทธิต่อเน่ือง  

 

 
 

ระยะเวลาการรับขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีคนพิการ 

 ขึน้ทะเบียนได้ทุกวันท าการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)และจะได้รับเบี้ยคนพิการในเดอืนถัดไป 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 

          ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดอืน ( ตามความเหมาะสม) 

                                                                                                                 /ขั้นตอนการ 
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบยีนเพื่อรับเงิน 

เบ้ียยังชพีคนพิการ 

 
ยื่นเอกสารหลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ” 

1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตนพิการฉบับจริงพร้อม

ส าเนา 

2. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา l 

      หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ เป็น

ลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการย่ืนค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการและคน

ดูแลคนพิการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

 ค าช้ีแจง 

      

             คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แลว้ในพืน้ที่อื่น ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามา 

          อยู่ในพ้ืนที่ต าบลวังตะเฆ่ ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.วังตะเฆ่ 

และได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดอืนถัดไป ทั้งนี้ ต้องได้รับการยืนยัยจาก อปท.เดมิที่จ่าย 

เงินเบี้ยความพิการ เพ่ือไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อน  

 

ส าหรบัคนพิการ  

หากมีบตัรประจ าตวัคนพิการ..สามารถข้ึนทะเบียน

และรบัเงินไดใ้นเดือนถดัไป..จา้ 
                                                                             /ขั้นตอนการ 
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ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 
1.ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพกิาร 

2.ด าเนนิการท าบัตรประจ าตัวคนพกิารไดท้ี่ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

สุรินทร์ หรอืที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 

   2.1. เอกสารรับรองความพกิารที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง ตัวจริง 

   2.2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จ านวน  2  รูป 

   2.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1 ฉบับ 

   2.4. ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน  1 ฉบับ 

 3. ถ้ามีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ 

และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพกิาร ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา

ด้วย 

 4. หลังจากได้บัตรประจ าตัวคนพกิารให้ไปเปลี่ยนสิทธ์ิผู้พิการ (ท.74) ที่โรงพยาบาลส่งเสรมิ

สุขภาพต าบลวังตะเฆ่ตามสิทธ์ิหลักที่ใช้บัตรทองอยู่ (ส าหรับผู้ที่ใช้สิทธ์ิเบิกได้โดยตรงไม่ต้องท า

ตามข้อ 7) 

 

การต่ออายุบัตรประจ าตวัคนพิการ 

 
              การด าเนนิการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจ์ังหวัดชัยภูมิ หรอืที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ โดยใช้เอกสาร

ดังต่อไปนี้  

1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเลม่เดมิ  

2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จานวน 1 รูป  

3. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ  

4. หลักฐานผูดู้แลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1   

ฉบับ  



5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใ่ช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาตดิต่อขอต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการให้น า

หลักฐานตามข้อ 3-4 มาดว้ย  

 

 

 

                                                                                                       /การเปลี่ยนผู้ 

-9- 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร  

การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่สานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชัยภูมิ หรอืที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลวังตะเฆ่  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเลม่เดมิ  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ  

3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 

1 ฉบับ  

      การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร 

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 

1 ฉบับ  

5. หนังสือรับรองการเป็นผูดู้แลคนพิการ  

6. ส าเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง จ านวน 1 ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ส.อบต. หรือ 

ข้าราชการ ระดับ 3 ขึน้ไป 

 

 

อยา่ลืม !!!! นะจะ๊  

ไมมี่ช่ือ ไมมี่สิทธิ จา้ !!! 



 
                                                                       /ข้อแนะน า 
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ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 

 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย    

สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่  

3. การย่ืนค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถย่ืนค าร้องได้ที่ สว่นสวัสดิการสังคม โดยน า

หลักฐานมาเพื่อประกอบการย่ืนดังนี้  

    3.1 ใบรับรองแพทยซ์ึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

    3.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  

    3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา)  

4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้ 

อุปการะมาด าเนินการแทนได้ 

5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผูสู้งอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถด าเนินการได้

ทั้งหมด  

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายช่ือในทะเบียนบ้าน) 

ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการย่ืนค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

เอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการย่ืนค าร้องขอรับ

เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์

จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดอืนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านัน้  

7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสยีชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง 

แจ้งให้ กองสวัสดกิารสังคมทราบภายใน 7 วัน 

 



 

ใบรับรองแพทยจ์ะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่านัน้ 

หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

จะไมเ่ข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 

 

 

                                                                                                                  /โครงการ 
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โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัตขิองผู้ได้รับสิทธิ์ 

คุณสมบัติ เด็กแรกเกดิ  

   1. เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2562 

   2. มีสัญชาตไิทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผูม้ีสัญชาตไิทย) 

   3. ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ได้แก ่เงิน   

สงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดกิารข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไมอ่ยู่ในความดูแล

ของหน่วยงานของรัฐเช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ยกเว้นกรณีต่างๆดังต่อไปนี ้สามารถลงทะเบียนแทนมารดาเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทยได้ 

   1.กรณีหญงิต้ังครรภ์  หรือมารดาของเด็กแรกเกิด เป็นหญงิต่างด้าว  หรือบคุคลไร้สถานะทางทะเบียน

ราษฎร์บิดาของเด็กแรกเกิดมาลงทะเบียนแทน 

   2. กรณมีารดาเด็กแรกเกิด เสยีชีวิต ต้องโทษในเรือนจ า หรือทัณฑสถาน หรือทอดทิ้งเด็กภายหลังเด็ก

เกิดให้บิดาของเด็กแรกเกิดที่มีช่ือตามสูติบัตรและมีสัญชาติไทย หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มี

สัญชาตไิทย  โดยมีผู้รับรองในแบบ ดร.02 เป็นผูล้งทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แทนได้  กรณีหญิงต้ังครรภ์ หรือมารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด ได้ลงทะเบียน

ขอรับสทิธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้ังแต่เดอืน 1 ตุลาคม  2561 ถึงกันยายน 2562 ให้

ถอืว่าเป็นผูไ้ด้ลงทะเบียนขอรับสทิธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามระเบียบนี้แลว้ 

     กรณีเด็กแรกเกิดที่เกิดต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2560 แต่มารดาหรือบิดาหรือ

ผู้ปกครองมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 

2561  ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โดยจะได้รับเงิน

อุดหนุนนับตัง้แตเ่ดอืนที่มาลงทะเบียนจนถึงปัจจุบัน 



********************************************************************************* 
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คุณสมบัติหญิงตัง้ครรภ์ 

 
      1. มีก าหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2562 

       2. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยง

ต่อความยากจน หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือนหรือต่ ากว่า 

36,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยนารายได้ทั้งหมดของสมาชกิในครัวเรือน หารด้วยจานวนสมาชิกทั้งหมด

ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วยหากพบว่า เข้าเกณฑ์ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อ

เดอืน หรือต่ าากว่า 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี ให้พิจารณา 

ข้อมูลสถานะของครัวเรือนประกอบดว้ย โดยต้องมีข้อเท็จจรงิข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี ้

       1) ครอบครัวมีภาระพ่ึงพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุต่ากว่า 15 ป ี

หรือคนว่างงาน อายุ 15 - 65 ปีหรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว 

       2) ไมม่ีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้ รถจักรยานยนต์ 

กรณีผู้มปีระกันสังคม 

        1. ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขพ.ศ. 2533) มี 2 ประเภท 

คือผู้ประกันตนในสถานประกอบการตามมาตรา 33 ส่วนใหญ่มีรายได้เกิน 3,000 บาท และส่วนน้อย

เป็นลูกจ้างรายวันท างานไม่เต็มเดือนอย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่มีงานท าและได้รับค่าจ้างและรายได้จาก

สถานประกอบการต้องสง่เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยต้องถูกหักเงิน 5 % ของ

รายได้ ซึ่งไม่ใช่เงินช่วยเหลอืแตเ่ป็นเงินสะสม เพ่ือก่อให้สิทธิ์ตามกฎหมาย ดังน้ัน คนกลุ่มนี้แม้จะมีรายได้

แตก่็มีฐานะยากจนต้องท างานเพื่อเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว จึงเห็นว่าไม่ควรตัดสิทธิ์คนกลุ่มน้ี 

      2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยท างานในสถานประกอบการ ถูกเลิกจ้างหรือ

ลาออกแต่ประสงค์จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจึงได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา

ดังกล่าว เพ่ือให้คงสทิธิ์ในการประกันตนเองทุกๆเดอืนๆ ละ 432 บาท นายจ้างไม่ได้ช่วยสมทบ คนกลุ่ม



น้ีสว่นใหญม่ีฐานะยากจน บางคนญาติจะเป็นผ็ส่งเงินสมทบให้เพ่ือรักษาสิทธิ์ในการสงเคราะห์บุตรและ

สทิธิ์อื่นๆ  
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การรับรองความยากจนในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน 

 
(แบบ ดร.02) ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ดังน้ี 

ผู้รับรองคนที่ 1   

- ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้รับรองคนที่ 2 

- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1. แบบลงทะเบียนเพ่ือขอรับสทิธิ์ฯ (แบบ ดร.01) 

2. ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือ ส าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 

3. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)  

4. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ย่ืนหลังคลอด)ที่ได้รับการรับรองแลว้ 

5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย / ออมสนิ / ธกส.(กรณีประสงค์จะรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) 

6. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญงิต้ังครรภ์หรอืบิดาของเด็กแรกเกิด 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส 

8. ส าเนาบัตรสวัสดกิารแห่งรัฐ 

 

สถานที่ให้บรกิาร   



 กองสวัสดิการสังคม องค์การบรหิารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

          โทร 044-056010 ต่อ 22 

           http://www.wangtakhe.go.th 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร 

 วันจันทร ์– วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

   

  

 

  

  

  

 

 

 

 



                                                                                

   

  

 

  

  

  


