
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
 

 

    

 

 

 

 

 

  

   การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

                          การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการ  

 การย่ืนคํารองเพ่ือขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  

การแสดงตนหรือแสดงการดำรงชีพอยูฯ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 

ข้ันตอนการขอบัตรประจำตวัคนพิการ 

 

องคการบริหารสวนตำบลยานยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 
โทรสาร. ๐๕๖-๖๐๕๒๕8  ตอ 14 

www.yanyang.go.th   
    
 
 
 
 
 

 



คํานํา  
 

 
 

องคการบริหารสวนตำบลยานยาว    มีบทบาทหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับ ผูดอยโอกาสทาง
สังคมในเขตองคการบริหารสวนตำบลยานยาว  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
บุคคลเหลาน้ี  รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
การรับ ลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบ้ียความพิการ และรับคํารองผูปวยเอดสเพ่ือรับเบ้ียยังชีพผูปวย เอดส  
รวมทั้งการจายเงินเบ้ียยังชีพฯ ใหกับบุคคลดังกลาว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความ พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  

ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง

จะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาวองคการบริหารสวนตำบลยาน

ยาว  จึง ไดจัดทําคูมือการ)ฏิบัติงาน การลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียน

และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ  การย่ืนคํารองเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ขึ้น  

องคการบริหารสวนตำบลยานยาว หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุ  

คนพิการ และผูปวยเอดส มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  

ซึ่งจะใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนที่มาขอรับบริการ ตอไป  
 

 
 
 
 

                                                                        งานพัฒนาชุมชน    

                                                                          องคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ไมมีช่ือ.....   ไมมีสิทธิ์.... รับเงินเบ้ียฯ.... นะตวัเอง   

ตัวเองอยาลืมไปใชสิทธิ 

ไมมีช่ือ...ไมมีสิทธิ 

 นะ.......… 
 

เปนวันรับลงทะเบียน 

ผูสูงอาย ุและคนพิการ 
 



   

คุณสมบัติของผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ผูสูงอายุ  

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง  

ตามรายการดังน้ี 

  

      (1) มีสัญชาติไทย  

                             (2) มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต. ยานยาว อ.เมือง จ.พิจิตร (ตามทะเบียนบาน)  

                        (3) เปนผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณ ในปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ป บริบูรณ  

                                          และตองเกิดกอน 2 กันยายน )  

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด  

 จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร  

                                         ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด  

    บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

                                         ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับ 

                                          เงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐ  

       หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา  

                                         ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจาย 

                                          เงินสงเคราะห เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

  

 

**กรณี**  

            ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุอยูแลว และไดยายเขามาในพื้นที่ตําบลยานยาว  จะตองมาขึ้นทะเบียน

ที่ องคการบริหารสวนตำบลยานยาว  อีกคร้ังหนึ่งภายใน    กันยายน ของป 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......จรา 

 



คนพิการ  

ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง  

ตามรายการดังน้ี  

 

 

(1)  มีสัญชาติไทย  

(2)  มีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ยานยาว อ.เมือง จ.พิจิตร (ตามทะเบียนบาน) 

(3)  มีบัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการ  

                                                        สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  

(4)  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถาน  

      สงเคราะหของรัฐ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

**กรณี** 

               ไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลว และไดยายเขามาในพื้นที่ตําบลยานยาว  จะตองมาขึ้น

ทะเบียนที่ องคการบริหารสวนตำบลยานยาว  อีกคร้ังหนึ่งภายในเดือนที่ยาย  เพื่อจะไดรับเงินเบ้ียพิการ

ในเดือนถัดไปตอเนื่อง......จรา (กรณีคนพิการที่มีการยายที่อยู ในเดือนถัดไปจะโดนระงับจายเบ้ียพิการใน

เดือนถัดไปทันที) 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือ รับเงนิ  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

 

ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

  

"แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ " 

  

☺ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง /สำเนา  

☺ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา  

☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขทีบั่ญชี) สําหรับกรณีที่ผู       

      ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร  

 

 

 

หมายเหตุ :  ในกรณีผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจใหผูอื่น  เปนผูย่ืน 

                คําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุได โดย ใหผูรับมอบอํานาจติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบล 

                 ยานยาว  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ  

 

 
 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบยีนผูสูงอายุ และยื่นเอกสาร  

  ประกอบ ไดที่  องคการบริหารสวนตำบลยานยาว  

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเงนิ  

เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม  

 

"แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ " 
 

☺ บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พรอมสําเนา  

☺ ทะเบียนบาน พรอมสําเนา  

☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สําเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขทีบั่ญชี) สําหรับกรณีที่ผู  

      ขอรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการ ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผานธนาคาร  

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอํานาจ เปนลายลักษณอักษร 

                 ใหผูดูแลคนพิการย่ืนคําขอแทน แตตองนําหลักฐานของคนพิการและคนดแูลคนพิการไป    

                 แสดง ตอเจาหนาที่ดวย คนพิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อ ขอรับเบ้ียยังชีพ 

                 คนพิการไดดวย  
 
 

ขอรับแบบคําขอขึ้นทะเบยีนคนพกิาร และยื่นเอกสาร  

   ประกอบ ไดที่  องคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

 



คําชี้แจง  
 

 
 

           

            ผูสูงอายุ /คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพอยูแลวใน พ้ืนที่อืน่       

  ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพ้ืนที่ ตําบลยานยาว อำเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร  ใหมาแจง ขึ้นทะเบียน เพ่ือขอรับเงนิเบี้ยยังชีพ ตอที่ อบต.

ยานยาว เพ่ือที่สิทธิในการรับเงินไดตอเนื่อง  ที่อยูเดิมจะรับสิทธืการจายเงนิ  

ผูสูงอายุ ระงับจายในงบถัดไป  คนพิการระงับจายในเดอืนถัดไปทันที เชน  

 

 

 
 

         นาง ปอ. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู อบต.B  ภายหลัง ไดแจงยายที่อยู         

มาอยู  พ้ืนที่ตําบลยานยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรใน วันที่ 20 สิงหาคม 

2563 นาง ปอ. ตองมาขึ้นทะเบียนใหม ที่อบต.ยานยาว ภายในวันที่ 30 

กันยายน 2563   แต นาง ปอ. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต.B อยู 

จนถึงเดือน กันยายน 2563 และจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ที่ อบต.  

ยานยาว ในเดือน ตุลาคม 2563     เปนตนไป……… 

 

 



ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ  

 

 

 

 

 
บบ 

            ใหผูที่มาย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบรายชื่อ ตามประกาศ 

 ที่บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ อบต.ยานยาวภายในวันที่ 15 ธนัวาคม 

 ของทุกป   

  
 

 
 

 

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ  

 
 
 
 

อบต.ยานยาว จะดําเนินการเบิก - จายเงินใหกับผูสูงอายุและ คนพิการ 

    ที่มาขึ้นทะเบียน ไวแลว โดย   จะเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ปถัดไป  

   โดยจะจายเปนเงินสด   หรือโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ผูสูงอายุ 

   และคนพิการไดแจงความประสงคไว......................  

 



กําหนดวันจายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1-10 ของเดอืน  

(ตามความเหมาะสม)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           

           ผูประสงค                                              

        รับเงินผานธนาคร                                       ผูประสงครับเงินสด 

 

                                                                       ตามจุดที่ไดแจงไว เชน อาคาร 

                                               เอนกประสงคของหมูตางๆ หรือ  

                                                สถานที่อื่นขึ้นอยูกับความเหมาะสม  

                                                โดยจะมีการแจงให ทราบลวงหนา  

 

โอนเขาบัญชีธนาคารในนาม ผูสูงอายุ         รับเงินสดในนามผูสูงอายุ คนพิการ คน

พิการหรือ ผูปวยเอดส                           ผูปวยเอดส หรือผูรับมอบอำนาจ 



การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  

สําหรับผูสูงอายุ 

 

 

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพตอเดือนที่ผูสูงอายุจะไดรับในปปจจุบัน   

การจายเงินเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุคิดในอัตราเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได   

แบบ "ข้ันบันได" หมายถึง การแบงชวงอายุของ ผูสูงอายุออกเปนชวง ๆ หรือเปนข้ัน 

ข้ึนไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต  อาย ุ60 ป  

****โดย 

คํานวณตามปงบประมาณ มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพ่ิมของอายุระหวางป  

 

 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน สําหรับผูสูงอายุ (แบบขั้นบันได) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้น ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท) 

ข้ันท่ี 1 60 - 69 ป 600 

ข้ันท่ี 2 70 - 79 ป 700 

ข้ันท่ี 3 80 - 89 ป 800 

ข้ันท่ี 4 90 ป ข้ึนไป 1,000 



วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ  
 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 
 
 

 

การนับอายุวาจะอยูในขั้นทีเ่ทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 1 ตลุาคม เทานั้น เชน  

1. นาง กอ. เกิด 1 ตุลาคม กันยายน 2493 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางกอ. จะอายุ 70 ป 

หมายความวา นาง กอ. จะไดรับ เงินเบ้ียยังชีพ เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2563 

(งบประมาณป 2564)  

          2. นาง ขอ. เกิด 2 ตุลาคม 2493 ณ วันที่  1 ตุลาคม  2563  นาง ขอ. จะอายุ 69 ป 

หมายความวา นาง ขอ. จะไดรับเงิน เบ้ียยังชีพเดือน ละ 600 บาท เทาเดิม ในเดือนตุลาคม 

2563  (งบประมาณ ป 2564) จนกวาจะถึงรอบปถัดไป  

 

การนับรอบปงบประมาณ คือ ตุลาคม  –  30 กันยายน  เชน 

ปงบประมาณ 2563 จะเริ่มตั้งแต 1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

ปงบประมาณ 2564 จะเริ่มตั้งแต 1 ตลุาคม 2563 -30 กันยายน 2564 

 

 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

  

1. ตาย  

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต องคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

3. แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยงัชีพ  

4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และคนพิการ 
  

1. ตรวจสอบรายชือ่ของตัวเอง  

2. กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพ หรือผูรับมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสด  

   ตองมารับเงินใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด  

3. เม่ือยายภูมิลําเนาจาก อบต.ยานยาว ไปอยูภูมิลําเนาอื่น ตองแจงขอมูล 

   เพื่อให อบต.ยานยาว ไดรับทราบ  

4. ใหผูที่รับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ แสดงการมี ชีวิตอยูตอ อบต.ยานยาว 

   ภายในเดือนตุลาคม ของทุกป  

5. กรณีตาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอาย ุหรือคน พิการของผูรับเงินเบ้ียยังชีพ 

   แจงการตาย ให อบต.ยานยาว ไดรับทราบ (พรอมสําเนาใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน 

 

 



ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ  
 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางที่โรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือวินิจฉัยและออกเอกสาร 

รับรองความพิการ 

2. ดําเนินการทําบัตรประจําตัวคนพิการไดที่ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดพิจิตร (ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชั้น๑)  

โดยใชเอกสารดังตอไปนี้  

         2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทยเฉพาะทาง(ตัวจริง)  

         2.2 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน   2  รูป 

             2.3 สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน   1  ฉบับ  

         2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

         2.5 ถาคนพิการมีผูดูแล ใหนําสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ      

              สําเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จํานวนอยางละ 1 ฉบับ  

3. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ อบต.ยานยาว

ขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ  ใหนำหลักฐาน ตามขอ 2.1 – 2.5  พรอม

เอกสารของคนดูแลคนพิการ ขอ 2.3 -2.4 มาดวย เพ่ือเจาหนาที่ อบต.

ยานยาว จะไดดำเนินการใหเขียนคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ  เพ่ือไป

ดำเนินการจัดทำใหที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดพิจิตร 



การตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ  
   

การดําเนินการตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถ ตอไดที่สํานักพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิจิตร (ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชั้น1) หรือที่ อบต.ยานยาว 

โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี 

1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม  

2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป  

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ  

4. หลักฐานผูดูแลคนพิการมีผูดูแล ใชสําเนาบัตร ประจําตัวประชาชน  

    และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ  

5. กรณีบุคคลอื่นที่ไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมา ติดตอขอตออายุบัตรประจําตัวคนพิการ    

      ใหนําหลักฐานตามขอ 3-4 มาดวย  

การเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ 

          การดําเนินการเปล่ียนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดที่สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดพิจิตร (ศาลากลางจังหวัด หลังใหม ชั้น1)  

โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี  

          1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเลมเดิม  

          2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน อยางละ จํานวน 1 ฉบับ  

          3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดิม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ  

          4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  

อยางละ 1 ฉบับ  

  5. หนังสือรับรองการเปนผูดูแลคนพิการ  

  6. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูรับรอง จํานวน 1 ฉบับ  

  



ขอแนะนําสําหรับการย่ืนคํารองเพ่ือขอรับเงนิเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส  

1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ตองมีใบรับรองแพทย 

ซึ่งออกใหโดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  
              2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตตำบลยานยาว 

              3. การย่ืนคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส สามารถย่ืนคํารองไดที่ สำนักปลัดอบต.ยานยาว  

ตอนักพัฒนาชุมชน  อบต.ยานยาว 

 โดยนําหลักฐาน มาเพือ่ประกอบการยื่นดังน้ี 

             1. ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง  

             2. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสําเนา)  

             3. ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสําเนา)  

             4. กรณีที่ผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองได  จะมอบ   

อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการแทนได  

             5.  กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนทั้ง ผูสูงอายุและคนพิการ สามารถ   

ดําเนินการไดทั้งหมด  

             6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดสแลว ตอมาไดยายภูมิลําเนา  

(ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดําเนินการย่ืนคํารอง 

ขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส อีกคร้ัง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายภูมิลําเนาเขาไปอยูใหม 

(เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพ ผูปวยเอดส จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยู ใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดส

ไมดําเนินการย่ืนคํารองขอรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส อีกคร้ัง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยาย ภูมิลําเนา

เขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส ถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนา เทานั้น  
 
  

**กรณี** คนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ   

ญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตองแจงใหองคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

ทราบภายใน 7 วัน  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

การรบัข้ึนทะเบียนผูสงูอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ยื่นคำขอข้ึนทะเบียน ฯ พรอมเอกสารหลักฐาน 

     3  นาที /ราย 

 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

3  นาที/ราย 

 

3. รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ  
 

เอกสารสําหรับการ รับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ  

1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง  

2. สําเนาทะเบียนบาน  

3. ใบมอบอํานาจ (ถามี)  

4. สําเนาสมุดบัญช ี(กรณีโอนเขาบัญชี)  
 

4. เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร)  /จัดทําประกาศรายช่ือ  
 

ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอาย ุเดิม 10 นาที/ราย 

 เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด   2-4 นาที / ราย 

 



แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

การรบัข้ึนทะเบียนคนพิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ยื่นคำขอข้ึนทะเบียน ฯ พรอมเอกสารหลักฐาน 

     3  นาที /ราย 

 

เอกสารสําหรับการ รับข้ึนทะเบียนคนพิการ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  

2. สําเนาทะเบียนบาน  

3. ใบมอบอํานาจ (ถามี)  

4. สําเนาสมุดบัญช ี(กรณีโอนเขาบัญชี)  
 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพ่ิมเติม 

3  นาที/ราย 

 

3. รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ  
 

4. เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร)  /จัดทําประกาศรายช่ือ  
 

ข้ันตอนการรับข้ึนทะเบียนคนพิการ เดิม 10 นาที/ราย 

 เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด   2-4 นาที / ราย 

 



ตัวอยางแบบฟอรมคำขอข้ึนทะเบียน 

                                                                                       ทะเบียนเลขท่ี.................................../........ 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ................. 
 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคำขอลงทะเบียนแทน 

       ผูยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวของเปน.................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 

ช่ือ-สกุล (ผูรับมอบอำนาจ) ................................................................................................................................................................

เลขประจำตัวประชาชนผูรบัมอบอำนาจ�-����-�����-��-�  

ท่ีอยู...................................................................................................................โทรศัพท....................................................... 

 

                                                                                                               เขียนท่ี  องคการบริหารสวนตำบลไผขวาง 

                                                                                            วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ..............................................................................นามสกุล............................................................... 

เกิดวันท่ี...................................เดอืน...................................พ.ศ. ..........................อายุ..................ป   สัญชาติ…ไทย...... มีช่ืออยูในสำเนา 

ทะเบียนบานเลขท่ี..........................หมูท่ี/ชุมชน....................................ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................ 

ตำบล/แขวง........ยานยาว………….  อำเภอ/เขต ........เมืองพิจิตร.............  จังหวัด.......พิจติร   รหสัไปรษณีย 66000  

โทรศัพท....................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูสูงอายุท่ียื่นคำขอ �-����-�����-��-� 

สถานภาพสมรส   � โสด    � สมรส    � หมาย    � หยาราง     � แยกกันอยู    � อ่ืนๆ................................. 

รายไดตอเดือน............................................บาท          อาชีพ................................................................................................. 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

� ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ                � ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 � ไดรับการสงเคราะหความพิการ              � ยายภูมิลำเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี......................    .................โดยยายมาจาก 

(ระบุท่ีอยูเดมิ......................................................................................................................................................................................) 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 

� รับเงินสดดวยตนเอง                        � รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

� โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ � โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

� สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย      � สำเนาทะเบียนบาน 

� สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

� หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 

� ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบำนาญ   เบ้ียหวัด  บำนาญพิเศษ  บำเหน็จรายเดือน  

หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาว

ขางตนเปนความจริงทุกประการ 

�”ขาพเจายินยอมใหนำขอมลูสวนบุคคลเขาสูระบบควอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และยินยอมให

ตรวจสอบขอมลูกับฐานขอมลูทะเบียนกลางภาครัฐ 

(ลงช่ือ)...........................................................................                                   (ลงช่ือ)..................................................................... 

          (.....................................................................)                                             (...................................................................)    

               ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ                                                            เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว 

…..................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

�-����-�����-��-� 

� เปนผูมีคณุสมบัตคิรบถวน 

� เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติ เน่ืองจาก 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................................. 

(...............................................................................) 

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติไดตรวจสอบแลว ม ี

ความเห็นดังน้ี 

� สมควรรับลงทะเบียน � ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

             (.......................................................) 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

             (.......................................................) 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

              (.......................................................) 

 

คำสั่ง 

� รับลงทะเบียน � ไมรับลงทะเบียน � อ่ืนๆ................................................................................... 
     

                  (ลงช่ือ).............................................................................. 

                        (.....................................................................) 

                       นายกองคการบริหารสวนตำบลยานยาว 

            วัน/เดือน/ป.............................................................. 
 

………………………………………………(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ียื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว…………………………………………………………. 

ผูสูงอายุ ช่ือ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................บานเลขท่ี................................หมูท่ี......................... 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................................เดือน.............................................................พ.ศ. .............................................. 

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามท่ี

มีคุณสมบัตคิรบถวนและตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน โดยไดรับตั้งแตเดือน................................. 

พ.ศ.......................................เปนตนไป  กรณผีูสูงอายุยายภมูิลำเนาไปอยูท่ีอืนจะตองไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ  

ท่ีองคการบริหารสวนตำบลแหงใหมนับตั้งแตวันท่ียายแตไมเกินเดือนพฤศจิกายนของปน้ัน  ท้ังน้ีผูสูงอายุจะไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     

ณ  องคการบริหารสวนทองถ่ินเดมิจนสิ้นปงบประมาณท่ีไดลงทะเบียนไว  และรับองคการบรหิารสวนตำบลแหงใหมในปงบประมาณ

ถัดไป 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรมคำขอข้ึนทะเบียน 

                                                                                                                                        ทะเบียนเลขที่..................../ ป...............  

แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25............. 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคำขอลงทะเบยีนแทน : ผูยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวของกับคนพิการที่ขอขึ้น

ทะเบียน โดยเปน � บิดา - มารดา � บตุร � สาม-ี ภรรยา � พ่ีนอง � ผูดูแลคนพิการ � อ่ืนๆ ………………..ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผูรับมอบ

อำนาจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผูรับมอบอำนาจ�-����-�����-��-�  

ที่อยู......................................................................................................................................................โทรศัพท…………………………………………… 

 

ขอมูลคนพิการ 

                                                                                                      เขียนที่.............................................................................................. 

                                                                                         วันที่...................................เดือน.....................................พ.ศ.................................. 

คำนำหนานาม � เด็กชาย � เด็กหญงิ � นาย � นาง � นางสาว � อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................ 

ชื่อ............................................................................................. นามสกุล........................................................................................................................................ 

เกิดวันที่.............................เดือน................................................พ.ศ.................................อายุ....................ป สัญชาติ........................................ มีชื่ออยูในสำเนา 

ทะเบียนบานเลขที่.....................................หมูที่.............................ตรอก/ซอย..ถนน..........ตำบลไผขวาง   อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร   รหัสไปรษณีย  66000  

โทรศัพท.................................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูพิการทีย่ื่นคำขอ �-����-�����-��-� 

ประเภทความพิการ     � ความพกิารทางการเห็น       � ความพกิารทางสติปญญา                           � ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  

                              � ความพิการทางการเรียนรู    � ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย   ความพกิารทางออทิสติก  

                              � ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  

สถานภาพ      � โสด    � สมรส     � หมาย     � หยาราง    � แยกกนัอยู      � อื่น ๆ................................................................ 

บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได ......................................................................................................โทรศัพท...................................................................... 

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ 

� ยังไมเคยไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ   เคยไดรับ(ยายภูมิลำเนา)เขามาอยูใหม เมื่อ........................................................................................................... 

� ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   � ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส � อื่นๆ (ระบุ)...................� ไมสามารถใชชีวิตประจำวันดวยตนเอง   

มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ� ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได � มีอาชีพ................................รายไดตอเดือน (ระบุ)............................. 

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพกิาร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕.....................โดยวิธีดังตอไปนี้     (เลือก ๑ วิธ)ี 

� รับเงินสดดวยตนเอง                             � รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมิสิทธ ิ

� โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

ธนาคาร.....................................................................................ชื่อบัญชี....................................................................เลขที่บัญชี ……………………………………………… 

พรอมแนบเอกสารดังน้ี 

� สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย                  � สำเนาทะเบียนบาน 

� สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 

� หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) 

ขาพเจา ขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ   

 

 

(ลงชื่อ)........................................................                                                                   (ลงชื่อ)........................................................ 

           (.....................................................)                                                                            (.......................................................) 

ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ                                                                                   เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทำเคร่ืองหมาย √ ในชอง � หนาขอความที่ตองการ 

 



 

-2- 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ นาย / นาง / นางสาว 

…..................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

�-����-�����-��-� 

� เปนผูมีคณุสมบัตคิรบถวน 

� เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติ เน่ืองจาก 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................................. 

(...............................................................................) 

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลไผขวาง 

คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติไดตรวจสอบแลว ม ี

ความเห็นดังน้ี 

� สมควรรับลงทะเบียน � ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

             (.......................................................) 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

             (.......................................................) 
 

กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 

              (.......................................................) 

 

คำสั่ง 

� รับลงทะเบียน � ไมรับลงทะเบียน � อ่ืนๆ................................................................................... 
     

                  (ลงช่ือ).............................................................................. 

                        (.....................................................................) 

                       นายกองคการบริหารสวนตำบลไผขวาง 

            วัน/เดือน/ป.............................................................. 
 

 

………………………………………………(ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการท่ีข้ึนทะเบียนเก็บไว………………………………………………………………….. 

. 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................................เดือน.............................................................พ.ศ. .............................................. 

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบ้ียยังความพิการ   ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ………….. โดยจะเริ่มรบัเงินเบ้ียความพิการ 

ตั้งแตเดือน…………..……………….. พ.ศ.................. ในอัตราเดือนละ 800  บาท ภายในวันท่ี 10  ของทุกเดือน  กรณคีนพิการยาย

ภูมิลำเนาท่ีไปอยูท่ีอ่ืน จะตองไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคการบรหิารสวนตำบลแหงใหมภายในเดือนน้ันทันที  

ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง 

 

 

 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอํานาจ 
 

 

หนังสือมอบอาํนาจย่ืนคาํขอขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ / คนพกิาร 

 

                                                                                                ท่ี................................................... 

                                                   วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.............. 
 

โดยหนงัสือฉบบันีข้า้พเจา้..............................................................ซึ่งเป็นผูถื้อบตัร......................................... 

เลขท่ี.......................................ออกให ้ ณ.......................................เมื่อวนัท่ี...............................อยู่บา้นเลขท่ี..............  

หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาํบล......................................  

เขต/อาํเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท.์.......................................... 
 

 ขอมอบอาํนาจให.้...........................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  

ซึ่งเป็นผูถื้อบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให ้ ณ....................................  

เมื่อวนัท่ี..........................................อยู่บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน

............................แขวง/ตาํบล......................................เขต/อาํเภอ.................................จงัหวดั..........................  

โทรศพัท.์........................................................ 

 

 เป็นผูม้ีอาํนาจ ยื่นคาํขอขึน้ทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ / คนพกิาร แทนขา้พเจา้จนเสรจ็การ 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัผิดชอบในการท่ีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํไปตามหนงัสือมอบอาํนาจนีเ้สมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ย

ตนเองทัง้สิน้ 

 

 เพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ์ว้มือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

 

                 ลงชื่อ..................................................................ผูม้อบอาํนาจ/ผูส้งูอายุ 

                                                     (................................................................) 

 

        ลงชื่อ...................................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(................................................................) 
 

        ลงชื่อ...................................................................พยาน 

                                                      (.................................................................) 

 

        ลงชื่อ...................................................................พยาน 

                                                         (..................................................................) 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือมอบอำนาจรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ /คนพิการ แทน 

หนังสือมอบอำนาจ 

 

                    เขียนท่ี................................................. 

                           วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ............... 

เรียน ..................................................................... 

 ขาพเจา..........................................................................บานเลขท่ี.................... หมู..........ตำบลยานยาว 
อำเภอ....เมืองพิจิตร...... จังหวัด...พิจิตร……..       ขอมอบอำนาจให........................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน............................................................... บานเลขท่ี .......................... ถนน............................ 
ตรอก /ซอย................................................ หมูท่ี............. ตำบล........................................... อำเภอ........................... 
จังหวัด...................................  รหัสไปรษณีย............................. โทรศัพท............................ โทรสาร......................... 
เก่ียวพันเปน............................................ เปนผูมีอำนาจกระทำการแทนขาพเจาในกิจการหนึ่งดังตอไปนี้ 
และใหถือเปนผูกระทำเองทุกประการ 

 (    ) แจงความประสงคขอรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ 
 (    ) แจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 
        โดยจายใหแก...................................................................................................................... 
  (    ) เปนเงินสด 
  (    ) โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร..................................................  สาขา............................. 
          เลขท่ีบัญชี.................................................................................................................... 
  (    ) แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพตอไป 

  

      ลงชื่อ...................................................ผูมอบอำนาจ 

            (………………………...…………..….…) 
 

ลงชื่อ...................................................ผูรับมอบอำนาจ 

            (………………………..……………..……) 
 

ลงชื่อ...................................................พยาน            

                                                (………………………..………..……….…) 
 

ลงชื่อ...................................................พยาน 

      (…………………………………….…...…) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	คู่มือการปฏิบัติงาน

