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คาํนาํ
คู่มือการปฏิบติังานเบียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เบียความพิการ และเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพ

ผูป่้วยเอดส์จดัทาํขึน เพือให้เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งไดถื้อปฏิบติัโดยพิจารณาดาํเนินการตามแนวทางของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินพ.ศ. 2552 และทีแกไ้ขเพิมเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบียความ
พิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพ.ศ.2553 และทีแกไ้ขเพิมเติม ทงันี เพือใหเ้จา้หนา้ทีปฏิบติัตาม
แนวทางเดียวกนั มีความเขา้ใจกระบวนการทาํงานมากขึน ลดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน และ
สามารถเรียนรู้การปฏิบติังานนีไดท้งัผูป้ฏิบติังานเอง และประชาชนทัวไป

โดย กองสวสัดิการสังคม
อบต.วเิชตนคร



สารบญั

เรือง หน้า

เบียยงัชีพผู้สูงอายุ 1-2
 ขนัตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียยงัชีพผูสู้งอายุ 1
 หลกัฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุ 1
 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุ 2
 การจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุ (จาํนวนเงิน/คน/เดือน) 2

เบียความพกิาร 3-4
 ขนัตอนการยืนลงทะเบียนขอรับเบียความพิการ 3
 หลกัฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเงินเบียความพิการ 4
 คุณสมบติัผูมี้สิทธิไดรั้บเงินเบียความพิการ 4
 การจ่ายเงินเบียความพิการ (จาํนวนเงิน/คน/เดือน) 4

ภาคผนวก
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2552 และทีแกไ้ขเพิมเติม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินเบียความพิการใหค้นพิการ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน พ.ศ. 2553 และทีแกไ้ขเพิมเติม
 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ

วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสวสัดิการเบียความพิการ พ.ศ. 2552 และทีแกไ้ขเพิมเติม



เงินเบยียังชีพผูส้งูอายุ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเบียยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2552 และทีแก้ไขเพิมเตมิ


1. ขนัตอนการยืนลงทะเบยีนขอรับเบียยงัชีพผู้สูงอายุประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) อบต.วิเชตนคร  เปิดรับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุรายใหม่ทียงัไม่เคย

ลงทะเบียนมาก่อน ซึงเป็นผูสู้งอายุทีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถดัไป(เกิดระหว่าง
วนัที 2 กนัยายน 2502– 1 กนัยายน 2503) และผูที้มีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์แลว้แต่ยงัไม่เคยลงทะเบียน
และรับเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายมุาก่อน
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(2) ผูสู้งอายุทียา้ยทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  หากมีความประสงค์จะรับเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุ
ต่อเนือง  ภายหลงัจากทีดาํเนินการยา้ยทีอยู่ตามทะเบียนบา้นแลว้ ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบียยงัชีพ ณ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) แห่งใหม่ ภายในปีทียา้ยทีอยู่ ทงันี ตอ้งไม่เกินเดือนพฤศจิกายน
ของปีนนัๆ ซึงผูสู้งอายจุะไดรั้บเงินต่อเนืองจาก อปท.แห่งใหม่ ในปีงบประมาณถดัไป

2. หลกัฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเบียยงัชีพผู้สูงอายุจาก อบต.วเิชตนครมีดงันี
กรณยีืนเอง
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืน จาํนวน 1 ฉบบั
(2) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูย้ืน จาํนวน 1 ฉบบั
(3) สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเบียฯผา่นธนาคาร) จาํนวน 1 ฉบบั

กรณมีอบอาํนาจให้ผู้อืนยืนแทน
(4) ยืนเอกสารตามขอ้ 2 (1) (2) และ (3) อยา่งละ 1 ฉบบั
(5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืนแทน จาํนวน 1 ฉบบั
(6) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูย้ืนแทน จาํนวน 1 ฉบบั

หมายเหตุกรณีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน อนุโลมใหใ้ชบ้ตัรอืนทีทางราชการ  ออกให้
ได้ ทงันี ตอ้งเป็นไปตามระเบียบกาํหนด

3. คุณสมบตัผิู้มีสิทธิได้รับเงนิเบียยงัชีพผู้สูงอายุ มดีงันี
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต อบต.วเิชตนคร ตามทะเบียนบา้น
(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป  ซึงไดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรับเบียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อ

อบต.วเิชตนครเรียบร้อยแลว้
(4) ไม่เป็นผูไ้ด้รับเงินสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานของรัฐ

รัฐวสิาหกิจ หรือ องคป์กครองส่วนทอ้งถิน ไดแ้ก่
(ก) ผูรั้บเงินบาํนาญ  เบียหวดั  บาํนาญพิเศษ หรือเงินอืนใดในลกัษณะเดียวกนั
(ข) ผูสู้งอายทีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน
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(ค) ผูไ้ดรั้บเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายไดป้ระจาํ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอืนที
รัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินใหเ้ป็นประจาํ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่ร่วมถึง ผู ้พิการหรือผู ้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
พ.ศ. 2548 หรือผูที้ไดรั้บสวสัดิการอืนตามมติคณะรัฐมนตรี

4. การจ่ายเงนิเบียยงัชีพผู้สูงอายุ จ่ายในอตัราเดอืนละ 500 บาท และตามมตคิณะรัฐมนตรี
ปัจจุบันจ่ายตามอตัราขันบันได ดงันี

ขนัที ช่วงอายุ(ปี) จํานวนเงิน/คน/เดือน
(บาท)

1 60 - 69 600
2 70- 79 700
3 80- 89 800
4 90 ปีขึนไป 1,000

เงินเบยีความพกิาร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบียความพกิารให้คนพกิารขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2553 และทีแก้ไขเพิมเตมิ


1. ขนัตอนการยืนลงทะเบยีนขอรับเบียความพกิารประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) อบต.วิเชตนคร  เปิดรับลงทะเบียนผูมี้สิทธิรับเงินเบียความพิการตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  ณ  ทีทาํการ อบต.วิเชตนคร(กองสวสัดิการสังคม) เมือคนพิการได้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบียความพิการ และ อบต.วิเชตนคร ได้ประกาศรายชือผู ้มี สิทธิรับเงิน

ครบ 60 ปีบริบรูณ์ เดือนนี
ได้รับเบียยังชีพเดือนหน้า..จ้า

ติดต่อสอบถามได้ที กองสวัสดิการสังคม
โทร/โทรสาร 054-209 705
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เบียความพิการแลว้ คนพิการจะมีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวในเดือนถดัจากเดือนทีลงทะเบียนและประกาศ
รายชือ

(2) กรณีทีคนพิการไม่สามารถยืนคําขอได้ด้วยตนเองเนืองจากเป็นผูเ้ยาว์คนเสมือนไร้
ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ หรือในกรณีทีคนพิการมีสภาพความพิการถึงขนัไม่สามารถไป
ยืนคาํขอรับเบียความพิการดว้ยตนเองได ้ใหบิ้ดา  มารดา บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ พีนอ้ง หรือบุคคลอืน
ใดทีไดรั้บดูแลหรืออุปการะคนพิการ ยืนคาํขอแทนก็ได ้แต่ตอ้งนาํหลกัฐานของคนพิการไปแสดงต่อ
เจา้หนา้ทีดว้ย

(3) กรณีคนพิการซึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบกาํหนด  เป็นผูต้อ้งขงั
หรือจาํคุกอยู่ในเรือนจาํ  ทณัฑสถาน หรือสถานทีคุมขงัของกรมราชทณัฑ์ หรือเป็นผูซึ้งถูกควบคุมอยู่
ในสถานพินิจหรือคุม้ครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและ
คุม้ครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเบียความพิการต่อผูบ้ัญชาการเรือนจาํ
ผู ้อ ํานวยการทัณฑสถาน ผู ้อ ํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ผู ้อ ํานวยการ
ศูนยฝึ์กอบรมเด็กและเยาวชน หรือผูบ้ริหารทีเรียกชืออย่างอืน แลว้แต่กรณี  เพือนาํส่งเป็นหนงัสือ ต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ซึงเป็นภูมิลาํเนาของคนพิการตามกฎหมาย

(4) กรณีคนพิการยา้ยภูมิลาํเนา (ตามทะเบียนบา้น) ออกจากพืนที  อบต.วเิชตนคร  ไปยงั องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน (อปท.) แห่งใหม่ หรือ กรุงเทพมหานคร  ใหค้นพิการรายนนัไปลงทะเบียน เพือ
ยืนขอรับเงินเบียความพิการดว้ยตนเอง ณ  อปท.แห่งใหม่ นัน (ทีตนยา้ยภูมิลาํเนาเขา้) เมือดาํเนินการ
ลงทะเบียนที อปท.แห่งใหม่แลว้  คนพิการจะไดรั้บเงินเบียความพิการจาก อปท. แห่งใหม่ในเดือน
ถดัไป ทงันี ตอ้งไดรั้บการยนืยนัการยา้ยจาก อปท.เดิม (อบต.วิเชตนคร)เพือไม่ใหเ้กิดความซาํซอ้นใน
การจ่ายเงินเบียความพิการ

2. หลกัฐานการยืนขอลงทะเบียนเพือรับเบียความพกิาร จาก อบต.วเิชตนคร  มีดงันี
กรณยีืนเอง
(1) ยืนสาํเนาบตัรประจาํตวัคนพิการ จาํนวน 1 ฉบบั
(2) สาํเนาทะเบียนบา้นของคนพิการ จาํนวน 1 ฉบบั
(3) สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (กรณีขอรับเบียฯผา่นธนาคาร) จาํนวน 1 ฉบบั

กรณยีืนแทนหรือผู้รับมอบอาํนาจแทน
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ลงทะเบียนรับเบีย/ประกาศรายชือผูมี้สิทธิฯ เดือนนี
ได้รับเงินเบียความพกิารเดือนหน้า...จ้า
ติดต่อสอบถามได้ที กองสวัสดิการสังคม

โทร/โทรสาร 054-209 705

(3) ยืนเอกสารตามขอ้ 2 (1) (2) และ (3) อยา่งละ 1 ฉบบั
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืนแทน จาํนวน 1 ฉบบั
(5) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูย้ืนแทน(พร้อมรับรองสาํเนา) จาํนวน 1 ฉบบั

3. คุณสมบตัผิู้มีสิทธิได้รับเงนิเบียความพกิาร มีดงันี
 ตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัสวสัดิการเบียความ
พิการกาํหนด  ดงัต่อไปนี

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีบตัรประจาํตวัคนพิการ
(3) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพืนทีอบต.วเิชตนคร ตามทะเบียนบา้น
(4) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบญัชีรายชือทีปลดักระทรวงการ

พฒันาสังคมและความมันคงของมนุษยป์ระกาศกาํหนด

4. การจ่ายเงนิเบียความพกิาร จ่ายในอตัราเดอืนละ 500 บาท /ตามมตคิณะรัฐมนตรี
 ปัจจุบนัจ่ายในอตัราเดือนละ 800 บาท ต่อคน ต่อเดือน
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