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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
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ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ค าน า 

 

 เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการ จัดท าคัมภีร์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งได้รวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพแนวทางตาม
ข้อหารือต่างๆ ที่สามารถใช้เป็นกรณีศึกษา เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถน าแนวทางแก้ไขปัญหาไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป 

อนึ่งการตอบค าถาม  เป็นเพียงข้อแนะน าเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมเติมเท่านั้น การน าไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบ และข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกคร้ัง เนื่องจาก ข้อมูล สถานการณ์ ของแต่และแห่งอาจมี
องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศ
ไทย) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบติงาน     
ไม่มากก็น้อย  และคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ นี้ เป็นลิขสิทธิของ ชมรมพัฒนา
ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก  โดย
ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรม ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แห่งประเทศไทย) โดยเด็ดขาด 

 

ชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ ผู้สูงอายุ ย้ายที่อยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการย้าย
ปลายทาง ไปที่ อปท.แห่งใหม่ 
และต่อมาในปีงบประมาณ
ใหม่ได้ย้ายกลับมาที่เดิมทําให้
ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินใน
ปีงบประมาณฯนั้น (นางแดง 
อยู่ อบต. ก. และเม่ือเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ได้ย้ายไปที่ 
อบต. ข.แต่ไม่ได้ไปลงทะเบียน
ที่ อบต. ข. ในเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ต่อมา
ได้ย้ายกลับมาที่เดิม (อบต. 
ก.)โดยไม่ได้แจ้งเรา จนท.จะมี
ความผิดไหมที่ไม่ติดตามและ
ไม่จ่ายเบี้ยยังชีพ 

- สิทธิที่ผู้สูงอายุ ณ อบต.ก.จะ
ได้รับถึง กันยายน ๒๕๕๖ แต่ไม่
ทราบว่า ผู้สูงอายุย้ายกลับมาเวลา
ไหน ถ้าย้ายกลับมาในปีที่มีการ
ประกาศรายชื่อเอาไว้แล้ว ก็
สามารถรับต่อเนื่องได้ 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘  
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

๒ กรณีท่ี สท.รับเบี้ยมา ๒ ปี 
(เราย้ายมา)แล้วตรวจสอบ
พบว่าสท.ได้รับเบี้ยฯเราจะ
เรียกเงินคืนหรือตัดชื่อออก 

ตัดชื่อออก และดําเนินการ 
เรียกเงินคืน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๔) 

 

๓ กรณีผู้รับเบี้ยฯผู้สูงอายุ มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 
สามารถรับลงทะเบียนในพื้นที่
ของ อปท. นั้นได้หรือไม ่

ไม่ได้  ให้ติดต่อผู้สูงอายุรายนั้น
ดําเนินการติดต่อกับทางสํานัก
ทะเบียนอําเภอหรืองานทะเบียน
เทศบาลที่มีภูมิลําเนาอยู่ เพื่อแสดง
ตัวตนและดําเนินการย้ายเข้า
ทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๒) 
- กฎหมายทะเบียนราษฯ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๔ ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีเลขบัตร 
๑๓ หลักท่ีถูกต้อง แต่
ทะเบียนบ้านเป็นสัญชาติจีน
มอญ ถือว่า ควรตัดสิทธิ
หรือไม่ (เพราะผู้สูงอายุท่านนี้
เป็นผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์
โอนมาจากจังหวัด) 

ควรตัดสิทธิ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๖ (๑)  ต้องมีสัญชาติ
ไทย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๑) 

 

๕ การเบิกเงินผู้สูงอายุ-พิการใน
เดือนแรกของทุกปี นักพัฒนา
ชุมชน ส่งเรื่องให้คลังฯแต่คลัง
ว่าไม่เป็นตามระเบียบ ฯ
เพราะอ้างว่า กรมฯ ยังไม่
จัดสรรงบประมาณให้
เหตุการณ์อย่างนี้ใครจะ
รับผิดชอบ 

๑.ให้ดําเนินการโดยยืมเงินสะสม
หลังจากได้รับการแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินฯ ข้อ๘๘ วรรค ๒  
๒. หากคลังไม่ดําเนินการให้ตอบ
กลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินฯ ข้อ ๘๘ วรรค 
๒ 
 

 

๖ กรณี อปท. จ้างเหมาบริการ
ผู้สูงอายุ เป็นรายเดือน 
ผู้สูงอายุ ท่านนั้นมีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพหรือไม่หรือจะมีสิทธิ
ลงทะเบียน เพ่ือใน
ปีงบประมาณหน้า อปท. ไม่
จ้างเหมาหรือไม่ ( จ้างเป็น
พนักงานทํางานสะอาด ) 

มีสิทธิ พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่
ได้รับค่าตอบแทนจากหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
สามารถลงทะเบียนและรับเงิน
สงเคราะห์ได้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๗๕ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 

๗ 
 

เบี้ยผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได 
ถ้าระหว่างปีงบประมาณ มี
อายุเพิ่มขึ้น เราเคยจ่าย ๖๐๐ 
บ. เราเพิ่มเป็น ๗๐๐ บ.ได้เลย
หรือไม่ 

ไม่ได้ การคิดอายุคิดเป็น
ปีงบประมาณเท่านั้น 

แนวทางการรับลงทะเบียนฯ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๘ การจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
ประกาศรายชื่อสามารถจ่าย
ได้หรือไม่ 

ไม่ได้ หากจ่ายไปแล้วต้องรียกเงิน
คืน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘  
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๔ 

 

๙ ผู้สูงอายุที่เคยได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพและเคยได้รับเงินมาก่อน 
ต่อมาได้รับสมัครเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาฯ และหมดวาระ
จะมาขอรับต่อเนื่องหรือว่า
จ่ายได้เลย 

ถ้าออกระหว่างปีงบประมาณท่ีมี
สิทธิอยู่ก็สามารถรับต่อเนื่องได้ แต่
ถ้าหมดวาระหลังจากปีงบประมาณ
ที่มีสิทธิอยู่ ต้องลงทะเบียนใหม่/แต่
สามารถลงทะเบียนช่วงก่อนหมด
วาระได้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ 
๖ (๔) 

 

๑๐ ปัญหาการรับเงิน 
- อยู่บ้านแต่ไม่มารับ 
-ทํางานต่างจังหวัดไม่มีคนมา
รับ 
-ไม่อยู่ในพื้นท่ีและไม่มีคนใด
ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ 

- สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่น
มารับแทนได้ หรือโอนเข้าบัญชีผู้มี
สิทธิ/ผู้รับมอบ 
- หากเบิกเงินมาแล้วไม่มีผู้มารับก็
นําส่งคืนคลัง(เบิกทุกเดือนส่งคืนทุก
เดือน)(แนวทางติดต่อชมรมฯ) 
- การตรวจสอบสถานะสามารถ
ตรวจสอบกับทะเบียนราษฎร์ได้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ 

 

๑๑ ลงทะเบียนแล้ว ไม่ยอมมารับ
เงินแล้วข้ามปีงบประมาณ 

หากส่งคืนเงินคลังจังหวัดไปแล้ว
ผู้สูงอายุมารับ ให้ดําเนินการ ขอ
งบประมาณจากท้องถิ่นจังหวัดที่ได้
มีการกันเงินเอาไว้ หากท้องถิ่น
จังหวัดไม่กันเงินไว้ ให้ทําเรื่องขอไป
ที่กรม กรณีท่ีไม่สามารถขอเงินมา
จ่ายได้ อปท.สามารถตั้งเงินชดเชย
ได้ในงบประมาณถัดไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๒ ผู้สูงอายุรับเงินซ้ําซ้อน เรียก
เงินคืนแล้ว ผู้สูงอายุนิ่งเฉย 

หากดําเนินการแล้วผู้สูงอายุไม่มา
ดําเนินการใดๆ ให้มอบงานนิติกร 
ดําเนินการแจ้งความ ดําเนินคด ี

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

ทําหนังสือรับ
สภาพหนี้
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

๑๓ ผู้สูงอายุติดคุก แต่ไม่ได้รับ
แจ้งจากผู้นําชุมชนจึงทําให้
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพไปให้
ผู้รับมอบอํานาจประมาณ ๕ 
เดือน  และทําการระงับสิทธิ
พร้อมเรียกเงินคืน แต่ผู้รับ
มอบอํานาจไม่คืน ทํายังไง  

ให้ทําหนังสือทวงถาม แก่ผู้ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป ให้นําเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คืนแก่ อปท. 
เนื่องจากถือเป็นลาภมิควรได้ หาก
ไม่ดําเนินการ ให้มอบงานนิติกร 
ดําเนินการแจ้งความ ดําเนินคดี 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

๑๔ ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพโดย
ไม่แสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนได้หรือไม่ 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิต้อง
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคล
เดียวกับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

บัตรประชาชนเป็นเอกสาร
ประกอบการจ่ายเงิน 
เพราะว่าที่ผู้สูงอายุเซ็นต์ก็คือ
ใบสําคัญรับเงิน 

 

๑๕ ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านพักคนชรามี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพได้หรือไม่ 

หากอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็
ไม่สิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๔) 

 

๑๖ ผู้สูงอายุเป็นพระตําแหน่งเจ้า
คณะอําเภอ รับเบี้ยยังชีพได้
หรือไม่ 

หากได้รับเงินนิติยะภัต ก็ไม่
สามารถรับเบี้ยยังชีพได้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๑๖ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 

๑๗ รับเบี้ยสูงอายุอยู่แล้วสามารถ
รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ได้หรือไม่ 

รับได้ ไม่ถือเป็นการรับซ้ําซ้อน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๔) 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๘ ผู้สูงอายุไม่ถึงหกสิบแต่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมาแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗  
แต่เกิด พ.ศ. ๒๔๙๕ ควรจะ
ดําเนินการอย่างไร 

ลงทะเบียนใหม่ให้ถูกต้อง/ที่ได้
รับมาถือว่าชอบแล้ว 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 
๖( ๓) 

 

๑๙ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสามารถ
จ่ายล่วงหน้าได้หรือไม่เช่น 
ของเดือนพฤษภาคมแต่ไปรับ 
๓๐  เมษายน 

ไม่ได้  ต้องจ่ายภายในต้นเดือน คือ
วันที่ ๑๐ ของเดือนนั้นๆ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖  

 

๒๐ จ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ ๑ ของ
เดือนแม้จะตรงกับวันหยุดได้
หรือเปล่า 

ได้ แต่ควรจัดทําคําสั่ง ประกาศ 
กําหนดการ การปฏิบัติงานนอก
เวลา /แต่วันที่ ๑กรกฏาคม เป็น
วันหยุดธนาคารจะไม่สามารถเบิก
เงินได/้และหากวันที่๑ตรงกับ
วันหยุดก็จะไม่สามารถวางฏีกาได้ 

 

 

๒๑ นําเงินส่งธนาคารภายในวันที่
๑๐ แต่ธนาคารไปโอนวันที่ 
๑๕ จะทํายังไง 

หากนําเงินส่งธนาคารก่อน 
วันที่ ๑๐ ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบ
แล้ว  
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๑ 

ต้องมีการทํา
ความตกลงกับ
ธนาคาร/เปลี่ยน
ธนาคาร 
 

๒๒ ผู้สูงอายุเซ็นใบสําคัญรับเงิน
แล้วบอกไม่ได้รับเงินควรแก้ไข
ปัญหาอย่างใด 

- หากดําเนินการจ่ายถูกต้อง และมี
หลักฐานยืนยันก็ถือว่าปฏิบัติตาม
หน้าที่แล้ว 
- ควรมี จนท./คณะกรรมการที่ทํา
หน้าที่จ่ายเงิน เซ็นต์เป็นพยาน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๒ 

ควรดําเนินการ
จัดทําคําสั่ง 
แต่งตั้งจนท.ใน
การจ่ายเงินฯ 
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๓ ถ้าส่งหลักฐานรับเงินให้
ผู้สูงอายุเซ็นรับเงินก่อน ๑วัน
แล้ววันที่เราไปจ่ายเงิน
ผู้สูงอายุเสียชีวิตจะต้อง
จ่ายเงินหรือไม่ 

จะได้หรือไม่ได้ต้องดูถึง
กระบวนการเบิกจ่ายเงินเป็นหลัก 
แต่ไม่มีระเบียบให้ส่งหลักฐานรับ
เงินให้ผู้สูงอายุเซ็นรับเงินก่อน 

 

 

๒๔ ผู้สูงอายุมอบอํานาจให้ภรรยา
แล้วทะเลาะกัน ผู้สูงอายุจึงทํา
เรื่องโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง  
แต่ภรรยามีหนังสือมอบ
อํานาจให้รับเบี้ยยังชีพอยู่ควร
ทําอย่างไร 

- การรับเงินเป็นสิทธิของผู้สูงอายุ 
หากต้องการป้องกันปัญหา ให้
ผู้สูงอายุดําเนินการแจ้งแสดงความ
ประสงค์หรือเขียนคําร้องในการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ 
๑๐ 

 

๒๕ ขอจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๓เดือน
ครั้งได้หรือไม่ 

ไม่ได้ ๑.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๒  
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓  
๒.ระเบียบ มท. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพฯ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ 

 

๒๖ มีความจําเป็นต้องทําฎีกายืม
เงินทุกเดือนหรือไม่ 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กําหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน สามารถ
ดําเนินการได้ ๒ แนวทาง 
๑.ยืมเงิน 
๒.เบิกเงินสด 
(ให้สอบถามกองคลัง) 

๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ ข้อ ๑๓ 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๗ การจ่ายเงินต้องจ่ายเงินวันที่
เท่าไร 

ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ๑.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๖๕๔ 
๒ เมษายน ๒๕๕๓  
๒.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๒ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓  
๓.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฯ ๒๕๕๒ 
๔.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๒๘ สูงอายุสมุดบัญชีหาย และได้
ไปเปิดสมุดใหม่แต่ไม่แจ้งเรา 
เราก็โอนเงินเข้าไปปกติ จะ
แก้ไขอย่างไร 

ให้ผู้สูงอายุติดต่อธนาคารและ
ดําเนินการให้ถูกต้อง 

 

 

๒๙ กรณีเงินสะสมไม่พอ จะ
ดําเนินการอย่างไร 

หากเกิดจากเหตุสุดวิสัย ก็ให้รอ
งบประมาณ 

 
 

๓๐ คลังไม่ให้ยืมเงินสะสมเพราะ
ยังไม่เห็นใบจัดสรรจากกรมฯ 
ข้อเสนอแนะให้กรม แยกเงิน
จัดสรรระบุตามราย อปท. 

ให้ดําเนินการโดยยืมเงินสะสม
หลังจากได้รับการแจ้งยอดจัดสรร
งบประมาณแล้ว (หากไม่มีก็ไม่
สามารถยืมได)้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินฯข้อ๘๘วรรค ๒ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๓๑ ตั้งฏีกา เบิกจ่ายแล้วแต่ทราบ
ภายหลังว่าผู้สูงอายุเสียชีวิต 
จะจ่ายหรือไม่ 

กรณีเสียชีวิตต้องงดจ่ายทันที  ๑.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๕ 
ข้อ ๑๔ 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๐๐ลง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ลง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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กรณีเสียชีวิต 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ ผู้สูงอายุเสียชีวิต แต่ทราบมา
ว่า ผู้สูงอายุรายนี้มีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๒ เลข และไปยื่นขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพได้ ๒ แห่ง 

เสียชีวิตงดจ่ายทันที และหากเป็น
การจ่ายเงินแก่ผู้รับมอบอํานาจต้อง
ตรวจสอบดูว่า อปท.ใดเป็นผู้ที่จ่าย
ซ้ําซ้อน แล้วให้ อปท.ที่จ่ายซ้ําซ้อน
ดําเนินการเรียกเงินคืน แก่ผู้รับ
มอบอํานาจ  

๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๑๔ (๑) 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๒ การเบิกจ่ายเงินของทุกเดือน
(ผ่านธนาคาร) จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพทุกวันที่ ๕ ของเดือน แต่
งานพัฒนาชุมชนได้ทําบันทึก
จ่ายเงินผู้สูงอายุในวันที่ ๑ 
ของเดือน แต่กองคลังมีการ
เบิกจ่ายเงินทุกวันที่ ๖ ต้อง
ระงับการจ่ายหรือไม/่
ยกตัวอย่าง กรณีจ่ายเบี้ยยัง
ชีพประจําเดือนเมษายน 
๒๕๕๖ กําหนดจ่ายวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๖ แล้วผู้สูงอายุ
เสียชีวิตวันที่ ๔ เมษายน 
๒๕๕๖ แล้วญาติแจ้งตายใน
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
ผู้สูงอายุจะมี สิทธิรับเบี้ย
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 
หรือไม่ 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตลงให้
ระงับการจ่ายในทันที ไม่สามารถ
เบิกจ่ายให้ได้ 

๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๓ ดําเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 
๑๐ ของเดือน แต่ผู้สูงอายุไม่
ได้มารับได้แต่แจ้งว่าเดี๋ยวมา
รับ ต่อมาได้เสียชีวิต จะจ่าย
ได้หรือไม่ 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิตลงให้
ระงับการจ่ายในทันที ไม่สามารถ
เบิกจ่ายให้ได้ 

๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓  
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

๔ ดําเนินการจ่ายเงินภายในวันที่ 
๑๐ ของเดือน แต่ผู้สูงอายุไม่
ได้มารับได้แต่แจ้งว่าเดี๋ยวมา
รับ ต่อมาได้เสียชีวิต จะคืน
เงินอย่างไร  
- ในกรณีกําหนดคืนเงินคลัง
ไปแล้ว  

ไม่สามารถรับเงินไว้ให้ได้ถ้าไม่มี
การมอบอํานาจไว้ 
๑.การคืนเงินกรณีเสียชีวิต ทํา
บันทึกแจ้งคลังส่งใช้เป็นเงินสด 
แล้ว คลังออกใบสําคัญรับเงินเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 
๒. กรณีผู้สูงอายุไม่มารับเงินตาม
กําหนด แล้วดําเนินการตาม ข้อ ๑ 
หากผู้สูงอายุมาขอรับ ให้ดําเนิน 
การเขียนคําร้อง และดําเนินการ
เบิกจ่ายในยอดท่ีค้างจ่าย(แยกฏีกา) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงินฯ ข้อ ๔๒,๘๔ 

แยกฎีกาเบิก 

๕ ผู้สูงอายุเสียชีวิต หน่วยงานไม่
ทราบและโอนเงินเข้าบัญชี ใน
เดือนนั้นแล้ว จะมีวิธีขอคืน
เงินอย่างไร เพ่ือมิให้ขัดแย้ง
กับญาติผู้สูงอายุ 

ให้ระงับการเบิกจ่าย ทันทีนับตั้งแต่
ทราบและทําหนังสือทวงถาม แก่ผู้
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป ให้นํา
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คืนแก่ อปท. 
เนื่องจากถือเป็นลาภมิควรได้ 
-ทําหนังสือแจ้งธนาคารหากยัง
ไม่ได้เบิกเงินออกไป ให้ธนาคาร
โอนเงินกลับเข้าบัญชี อปท. 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๖ ผู้สูงอายุเสียชีวิต ทางอําเภอ
แจ้งช้า 

- ให้ปรับปรุงวิธีการติดต่อประสาน 
งาน เช่น ทําหนังสือประสานงาน
ล่วงหน้าในทุกๆเดือน การประสาน
ทางช่องทางอ่ืน (โทรสอบถาม) 
ตรวจสอบจากฝ่ายปกครอง(กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) ในพ้ืนที่ 

 ทําตามหน้าที่
ของแต่ละหน่วย 
งานเมื่อได้ดํา 
เนินการแล้วก็
ถือว่าปฏิบัติโดย
สุจริตรอบคอบ 

๗ ผู้สูงอายุตายแล้ว ญาติไม่แจ้ง
ให้ อปท. ทราบ กรณีแจ้งตาย
นอกเขต 

- อปท จะต้องมีการตรวจสอบ
สถานะของผู้สูงอายุทุกครั้งก่อนดํา 
เนินการจ่ายเงิน โดยสามารถตรวจ 
สอบจากสํานักทะเบียน(ควรทําทุก
เดือน) หากได้ดําเนินการจ่ายเงินให้ 
แก่ผู้รับมอบอํานาจ หรือมีการโอน
เงิน  

ดําเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ ๕ 

 

๘ กรณีผู้สูงอายุ มีลูกเป็น
ข้าราชการทหาร ตํารวจ 
ต่อมาลูกเสียชีวิตและผู้สูงอายุ
ได้รับการช่วยเหลือจากต้น
สังกัดเป็นรายเดือน สามารถ
รับเบี้ยผู้สูงอายุได้หรือไม่ จะ
ตรวจสอบได้อย่างไร 

- ถ้าเป็นบําเหน็จตกทอด รับจาก
ราชการเป็นรายเดือน ตีความตาม
ระเบียบฯ ถือว่า รับเบี้ยไม่ได้ 
- สามารถตรวจสอบได้จากต้น
สังกัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๔) 

 

๙ ผู้สูงอายุเสียชีวิต นํารายชื่อ
คนตกหล่นมาแทนได้หรือไม่ 

ไม่สามารถดําเนินการได้  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๐๘ 
๖ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

๑๐ ผู้สูงอายุถูกดําเนินคดี แต่ยัง
ต่อสู้ในศาล ยังสามารถ
จ่ายเงินได้หรือไม่ 

ได้หากคดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังสามารถ
จ่ายต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุด  หาก
คดีถึงที่สุดแล้วและต้องคําพิพากษา
ให้จําคุก ก็ถือว่าได้รับการดูแลจาก
รัฐแล้ว ต้องงดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๒๑๐๐๕ 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒  
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๑ ผู้สูงอายุ เคยทํางานที่การ
รถไฟแต่เกษียณอายุราชการ
แล้ว ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๔๘ 
และได้รับเงินสงเคราะห์จาก
การรถไฟทุกเดือนๆ ละ
ประมาณ ๓๐๐๐๐บาท ใน
บัตรประจําตัวเขียนว่า"เงิน
สงเคราะห"์ เขามาขอขึ้น
ทะเบียนบอกว่าเพื่อนๆ เขา
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กันเขาอ้างว่าเงินที่การรถไฟ
จ่ายให้ไม่ใช่เงินเงินสวัสดิการ
แต่เป็นเงินสงเคราะห์ อย่างนี้
อยากรบกวนถามว่าเขามีสิทธิ์
ขึ้นทะเบียนและรับเงินหรือ
เปล่าคะ 

- กรณีนี้อาจเข้าข่าย ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ข้อ ๖ 
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ ผู้รับ
เงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้เป็นประจําเพื่อความชัดเจนควร
ทําหนังสือหารือกรม  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 
๖ (๔) 

 

๑๒ การตาย นับจากตายจริง หรือ
จากใบตาย (มรณะบัตร) พบ
ปัญหาแล้วครับ ไม่ยอมแจ้ง
ตายเพราะพรุ่งนี้รับเบี้ยยังชีพ
รายนี้ผมทราบเพราะผมขับรถ
ผ่านงานศพ รายอื่นท่ีไม่ทราบ
เกิดตรวจพบภายหลังจะทํา
อย่างไร 

- งดจ่ายนับจากวันที่เสียชีวิต หรือ
ทราบว่ามีการเสียชีวิต 
- หากกรณีที่ไม่ทราบด้วยตนเองให้
ยึดจากวันที่ทราบ 

๑. ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ข้อ ๑๔  
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

กรณีการข้ึนทะเบียน 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ มี
การรับเงินบําเหน็จรายเดือน
หรือไม่ และจะได้รับเบี้ยยังชีพ
หรือไม่ 

- มีการรับเงินบําเหน็จรายเดือน
หรือไม่ ตรวจสอบจากต้นสังกัด 
หากได้รับบําเหน็จรายเดือน ก็ไม่มี
สิทธิรับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ข้อ ๖ (๔)  

 

๒ การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ของบุคคลที่
ทํางานรัฐวิสาหกิจ เช่น จะ
ปลดเกษียณในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ ในเดือน 
พ.ย. ๕๕ มีสิทธิลงทะเบียน
หรือไม/่ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
สภา อปท./การตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
นับ ณ วันรับขึ้นทะเบียนหรือ
นับก่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ
หรือประกาศรายชื่อ 

ลงทะเบียนได้  ตามระเบียบข้อ ๗  
เป็นเรื่องผู้ลงทะเบียน ส่วน ข้อ ๖  
เป็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะรับเงิน 
ดังนั้นลงทะเบียนไว้ได้ แต่จะมีสิทธิ
รับเงินหรือไม่ ต้องพิจารณา ข้อ ๖  
ภายหลัง เมื่อถึงกําหนดเวลา
จ่ายเงิน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ 

ต้องตรวจสอบ
อีกครั้งก่อน
จ่ายเงิน 

๓ ผู้สูงอายุ ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 
ถึงเวลารับเบี้ยติดต่อไม่ได้ จะ
มีวิธีอย่างไร 

ตรวจสอบสถานะจากทะเบียน
ราษฎร์หากยังมีชื่ออยู่หรือไม่ 
และต้องเบิกทุกเดือนและหากไม่มา
รับก็คืนทุกเดือน(แนวทางควร
ประสานชมรมฯอีกครั้ง) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐  

๔ ผู้สูงอายุมาข้ึนทะเบียน แล้ว
ผู้ใหญ่บ้านไม่รับรองสิทธิ จะมี
วิธีการดําเนินการอย่างไร 

หากคุณสมบัติครบตามระเบียบก็
สามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนได้ 
ไม่ได้ขึ้นกับผู้ใหญ่บ้าน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ ข้อ ๖,๗ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๕ ผู้สูงอายุย้ายระหว่างปีงบ 
ประมาณเราจ่ายเงินถึงสิ้น
ปีงบประมาณท่ีลงทะเบียนไว้
แต่ผู้สูงอายุไม่ไปลงทะเบียนที่
ใหม่จะทําอย่างไร 

จ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ตามที่ได้มี
การประกาศรายชื่อไว้ และ ได้ขอ
งบประมาณไว้แล้ว  และควรมีการ
แจ้งให้ผู้สูงอายุทราบถึงวีธีการ
ดําเนินการขึ้นทะเบียนในที่ใหม่ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
ลว. ๑๕ ม.ค ๕๖  

๖ ผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาโดยไม่
แจ้งให้ทราบ 

ดําเนินการตาม ข้อ ๕  
 

๗ กรณีผู้สูงอายุย้ายเข้าทะเบียน
บ้านกลางจะมีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพในท้องถิ่นนั้นหรือไม่ 
(ท้องถิ่นเดิม) 

ไม่มีสิทธิ เพราะทะเบียนบ้านกลาง
ไม่ถือเป็นทะเบียนท้องถิ่นจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามที่ได้มีการ
ประกาศรายชื่อไว้ในปีงบประมาณ
ที่ได้ของบประมาณไว้แล้ว  แจ้งให้
ผู้สูงอายุดําเนินการติดต่อกับทาง
สํานักทะเบียนอําเภอหรืองาน
ทะเบียนเทศบาลที่มีภูมิลําเนาอยู่ 
เพ่ือแสดงตัวตนและดําเนินการย้าย
เข้าทะเบียนบ้านให้ถูกต้อง  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

๘ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
การตรวจสอบคุณสมบัติ หน้า 
๒ การตรวจสอบคุณสมบัติ  
ตรวจ ณ วันที่ลงทะเบียน 
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติ ณ 
ตอนจ่ายเงิน 

ลงทะเบียนได้ครับ ตามระเบียบข้อ 
๗ เป็นเรื่องผู้ลงทะเบียน ส่วน ข้อ 
๖ เป็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะรับ
เงิน ดังนั้นลงทะเบียนไว้ได้ แต่จะมี
สิทธิรับเงินหรือไม่ ต้องพิจารณา 
ข้อ ๖ ภายหลัง เมื่อถึงกําหนดเวลา
จ่ายเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๙ ผู้สูงอายุ มีอายุ ๕๙ ปี ต้องข้ึน
ทะเบียน ( วันเกิดตาม
ทะเบียนบ้าน + บัตร)  แต่
อายุจริง ๕๖ ปี เราจะแก้ไข
อย่างไร เพราะผู้สูงอายุไม่
แก้ไขในทะเบียนบ้านและ
ผู้สูงอายุก็ไม่ข้ึนทะเบียน 

เป็นสิทธิของผู้สูงอายุที่จะข้ึน
หรือไม่ข้ึนทะเบียน 
การคิดอายุให้ยึดตามทะเบียนรา
ษฏร/หากมีข้อเท็จจริงเป็นหน้าที่
ของนายทะเบียน 

 

 

๑๐ หากมีการย้ายระหว่าง
ปีงบประมาณ อบต.ต้นทางไม่
ยอมจ่ายต่อ ให้เหตุผลว่าย้าย
ไปแล้ว เราจะช่วยผู้สูงอายุ
อย่างไร 

ให้ ผส.แจ้งอบต.ต้นทาง ต้องปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
ลว. ๑๕ ม.ค ๕๖ หากไม่ดําเนินการ
สามารถร้องเรียน ต่อนายอําเภอ /
ผู้ว่าฯ ให้สั่งการ 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๘ 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 

 

๑๑ ผู้สูงอายุที่ติดต่อขอรับ
ลงทะเบียนเคยเป็น
ลูกจ้างประจําของกรมทาง
หลวง อายุครบ ๖๐ ปี เปลี่ยน
สัญญาจ้างเป็นรายวันสามารถ
ลงทะเบียนได้หรือไม่ 

ลงทะเบียนได/้แต่หากมีสิทธิรับเงิน
หรือไม่ ให้ตรวจสอบว่าเป็นผู้รับเงิน
บํานาญ เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ  
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้เป็นประจํา หรือไม่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ ข้อ๖ (๔) 

 

๑๒ ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน  
แต่มีชื่อในทะเบียนบ้านเลยไม่
มาลงทะเบียน  มีวิธีแก้ไข
อย่างไร 

แจ้งให้ผู้สูงอายุดําเนินการติดต่อกับ
ทางสํานักทะเบียนอําเภอ ในการ
ขอทําบัตรประชาชน /หรือหนังสือ
รับรองบุคคล 
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ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๓ ผู้สูงอายุติดคุกแต่กําลังจะ
ออกจากคุก จะมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนไว้ก่อน
ได้หรือไม่ 

ลงทะเบียนได้ / ตามระเบียบข้อ ๗  
เป็นเรื่องผู้ลงทะเบียน ส่วน ข้อ ๖  
เป็นเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะรับเงิน 
ดังนั้นลงทะเบียนไว้ได้ แต่จะมีสิทธิ
รับเงินหรือไม่ ต้องพิจารณา ข้อ ๖  
ภายหลัง เมื่อถึงกําหนดเวลา
จ่ายเงิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ 

 

๑๔ เลข ๑๓ หลักผิด ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   
๑๕ อสม. ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

ได้หรือไม่ 
รับได้  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๖๑๖ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 

๑๖ ผู้ทางศาสนาสามารถรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงหรือไม่ 

ไม่มีสิทธิ เพราะว่าได้รับสวัสดิการ
จากรัฐอยู่แล้ว 

หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๑๙  
๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

๑๗ การติดอากรแสตมป์เบี้ยยังชีพ 
ต้องติดหรือไม่ 

ไม่ต้องติด หนังสือสํานักงานสรรพากร
พ้ืนที่พิษณุโลก  
ที่ กค. ๐๗๑๑.๑/๔๘๖ ๑๓ 
มกราคม ๒๕๕๔ 

 

๑๘ การรับลงทะเบียนทําอย่างไร
  

คิดตามปีงบประมาณ 
โดยรับลงทะเบียน พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ รับเงินในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตุลาคม ๒๕๕๖) 

แนวทางการรับลงทะเบียน 

 

๑๙ อายุผู้สูงอายุข้ันบันไดคิด
อย่างไร 

ใช้ปีงบประมาณในการคิด แนวทางการรับลงทะเบียน 
 

๒๐ วิธีการเช็คผู้สูงอายุที่รับเงิน
บํานาญ จะสามารถตรวจสอบ
ได้ที่ไหน อย่างไร 

สามารถตรวจสอบจากต้นสังกัด/
สอบถามผู้สูงอายุ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๑ การประกาศรายชื่อจะ
ประกาศเฉพาะรายใหม่อย่าง
เดียวหรือทั้งหมด 

ประกาศรายชื่อทั้งหมด ๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ฯ ๒๕๕๒ 
๒.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการฯ๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๒๒ ข้าราชการที่จะเกษียณวันที่ 
๓๐ กันยายน ในปีงบ 
ประมาณ ที่ลงทะเบียน มีสิทธิ
ลงทะเบียนหรือไม่ 

มีสิทธิลงทะเบียนแต่ในเดือน 
ตุลาคมของปีที่จะจ่ายเงินต้องมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖ 

๑.ตามแนวทางการปฏิบัติใน
การจ่ายเงินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุฯ ๒๕๕๒ 
๒.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการฯ ๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๒๓ ผู้สูงอายุมีปัญหาที่คิดอายุไม่
ตรงกับ อปท. 

ให้ทําตาราง/แผนผังในการช่วง
อธิบาย จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้น/
อธิบายให้ผู้สูงอายุให้เข้าใจ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ ผู้พิการย้ายที่อยู่แล้วไม่แจ้งให้ 
อปท.ทราบ ทําให้เกิดปัญหา
การเรียกเงินคืน บางรายไม่
สามารถเรียกเงินคืนได้เต็ม
จํานวน เนื่องจากเงินใช้
หมดแล้ว 

- ใช้วิธีการให้ผู้พิการผ่อนชําระ 
จนกว่าจะได้เงินครบตามจํานวนคืน
แก่ อปท. /ทําหนังสือรับสภาพหนี้ 
เนื่องจากถือเป็นลาภมิควรได้ หาก
ไม่ดําเนินการ ให้มอบงานนิติกร 
ดําเนินการแจ้งความ ดําเนินคดี 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘    
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

๒ พิการได้รับเงินเบี้ยความพิการ
ไม่เท่ากัน เนื่องจากระเบียบปี 
๔๘ สามารถสมทบเงิน
ช่วยเหลือเพ่ิมได้ ส่วนระเบียบ
ปี ๕๓ ให้จ่ายเงินเบี้ยความ
พิการได้เดือนล่ะ ๕๐๐ บาท 
เท่านั้น 

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ผู้พิการ
ทราบ 

หนังสือกระทรวง มหาดไทย                             
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๒๕       
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

๓ ผู้พิการไม่สามารถดําเนินการ
ต่อบัตรประจําตัวผู้พิการจะ
สามารถจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการได้หรือไม่  กรณีบัตร
หมดอายุแล้ว 
 

ถ้าไม่สามารถดําเนินการต่อบัตรได้ 
ก็ไม่สามารถรับเงินเบี้ยยังชีพได้ 

๑. ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการฯ (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
๒.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ 
ข้อ ๖ (๓) 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๔ การต่อบัตรคนพิการ เมื่อบัตร
หมดอายุ ต้องขอใบรับรอง
ความพิการจากแพทย์ใหม่อีก
หรือไม่ 

ต้องขอใบรับรองความพิการใหม่
จากแพทย์ ยกเว้นเป็นความพิการ
โดยประจักษ์ก็ไม่ต้องใช้ใบรับรอง 

ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการฯ (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 

๕ ผู้พิการขาดความสนใจในการ
ต่อบัตรคนพิการอาจจะทําให้
คนพิการเสียสิทธิ 
 

จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทํา
ความเข้าใจ ถึงความสําคัญ สิทธิที่
จะได้รับจากการมีบัตรประจําตัว
คนพิการ นอกเหนือจาการได้รับ
เงินสงเคราะห์ 

ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการฯ (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

สิทธิประโยชน์
จากระเบียบ
อ่ืนๆของ 
กระทรวง พม. 

๖ ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ และไม่สามารถท่ีจะ
ไปขอรับใบรับรองแพทย์ได้ 
ทําให้เสียสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

- ประสาน อปท. ประสาน รพสต. 
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ในการอํานวย
ความสะดวก การออกตรวจเยี่ยม
สภาพความพิการ การใช้บุคคลใน
การรับรอง เพ่ือออกใบรับรอง 
จากนั้น จนท.นําเอกสารไปขอมี
บัตรผู้พิการจาก พมจ.  

  

๗ ผู้พิการที่อยู่ในเรือนจํามีสิทธิ
ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
หรือไม่ 

รับได้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๘๖  
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๘ ขึ้นทะเบียนไม่ทันตามห้วง
เวลาที่กําหนด 

ต้องรอลงทะเบียนในเดือน
พฤศจิกายนของ ปีถัดไป 

ตามแนวทางในการรับ
ลงทะเบียนฯในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๙ ผู้พิการที่ลงทะเบียนไว้
เสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินใน
ปีงบประมาณถัดไปจะมีแนว
ทางการช่วยเหลืออย่างไร 

เสียชีวิตถือว่าสิทธิเป็นที่สิ้นสุด  ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๓๐๔ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

๑๐ ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
น่าจะได้รับเบี้ยยังชีพได้เลย 

ตามระเบียบเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพความพิการ ปี ๕๓ ต้องมีการ
ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า เพ่ือการ
จัดสรรงบประมาณ ตามวิธีการ
งบประมาณ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 

๑๑ ผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพ ๒ ที่ รับเงินทั้ง ๒ ที่ 
(ซ้ําซ้อน) ที่หนึ่งรับเงินสดอีกท่ี
หนึ่งโอนเข้าบัญชี 

ตรวจสอบดูว่า อปท.ใดเป็นผู้ที่จ่าย
ซ้ําซ้อน (อปท.ไหนจ่ายภายหลัง) 
แล้วให้ อปท.ที่จ่ายซ้ําซ้อน
ดําเนินการเรียกเงินคืน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 

๑๒ ผู้พิการเคยได้รับยาที่
โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วย้าย
มารับที่โรงพยาบาลสมเด็จ
ปัจจุบันอยู่กับน้าสองคนท่ี
ป่วยเป็นโรคมะเร็งและไม่
สามารถดูแลคนพิการได้ 
ต้องการส่งไปสถานสงเคราะห์
ต้องทําอย่างไร 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง  
เลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130   
โทรศัพท์ 0-2462-5232, 0-2818-5161    
โทรสาร 0-2463-3525  
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๓ ทําไมคนพิการที่มีอายุที่ไม่ถึง 
๖๐ ปี เมื่อเสียชีวิตแล้วไม่
สามารถรับเงินสงเคราะห์ทํา
ศพตามประเพณี 

ไม่มีหลักเกณฑ์ ในการสงเคราะห์
ศพตามประเพณีสําหรับผู้พิการ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการ
คุ้มครองการส่งเสริมและการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ใน
การจัดการศพตามประเพณี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ 

 

๑๔ บัตรคนพิการหมดอายุ ถือว่าขาดเอกสารในการขอรับเบี้ย
ความพิการ/ให้ชลอการจ่าย
ชั่วคราวจนกว่าจะดําเนินการต่อ
บัตรคนพิการแล้วเสร็จ 

ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
คนพิการฯ (ฉบับที๓่ ) พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 

๑๕ บัตรคนพิการยังไม่หมดอายุ
แต่หมดความพิการ 

จ่ายต่อจนกว่าบัตรจะหมดอายุ/
หรือตามท่ีนายทะเบียน(พมจ.แจ้ง
ให้ทราบ) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

๑๖ แนวทางการหาผู้รับผิดชอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ต้องส่งเงินคืน ช่วงระยะเวลา
ที่ต้องส่งคืน และวิธีการเรียก
เงินคืนคลังจากกรณีจ่ายเบี้ย
ความพิการซ้ําซ้อน 

- เจ้าหน้าที่เจ้าของงบประมาณเป็น
ผู้รับผิดชอบ (คนเบิกจ่าย) 
- เรียกเงินคืนตั้งแต่เดือนที่สิทธิขาด 

หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๗๑๒ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๗ คนพิการติดคุกสามารถรับเงิน
ได้หรือไม่ 

รับได้ ๑.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๘๖ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๒.ระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
(ฉบับที๒่) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๘ สามารถนําเงินจาก
งบประมาณ ทั้งสองอย่างมา
ปรับเกลี่ยได้หรือไม่ (ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ) 

ไม่ได้ เพราะว่าเป็นคนละ
งบประมาณ จึงไม่สามารถนํามา
ปรับเกลี่ยกันได้ 
 

  

๑๙ ปัจจุบันงบประมาณในการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการ เป็น
งบประมาณ กี่ประเภท 

ปัจจุบันได้มีการรวมงบประมาณ
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ทั้ง
งบประมาณอุดหนุนทั่วไปและ
อุดหนุนเฉพาะกิจ เหลือเพียง ๑ 
ประเภท เป็นงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๐๒๗  
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  

 

๒๐ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการเบี้ยความพิการ 
กรณีได้รับสิทธิจากสถาบัน
ราชประชาสมาสัยฯ 

ไม่มีสิทธิได้รับเนื่องจากสถาบันราช
ประชาสมาสัยฯ ขึ้นตรงกับกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๔๕๔  
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๑ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
สามารถขอจ่ายเงินเพิ่มเป็น
เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทได้
หรือไม่ กรณีรายใหม่ 

ไม่ได้ ๑.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๗๔๘๘  
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓  
๒.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๔๗  
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 

๒๒ คนพิการย้ายทําอย่างไร ย้ายแล้วที่เก่าต้องจ่ายเงินต่อจนสิ้น
ปีงบประมาณท่ีลงทะเบียนไว้ และ
ต้องแจ้งให้คนพิการไปลงทะเบียน 
ณ ที่ใหม่ 

๑.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๐๐ 
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๒.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่มท ๐๘๙๑.๓/๗๔๙๐  
ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
๓.หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่มท ๐๘๙๑.๓/๔๓๓  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
 

 

๒๓ จะขอหักเงินใช้หนี้กองทุนคน
พิการได้หรือไม่ 

ไม่ได้ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  
ที่มท ๐๘๙๑.๓/๔๓๒  
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๔ สามารถใช้งบประมาณ
รายจ่าย ของ อปท.มาจ่าย
เป็นเบี้ยความพิการได้หรือไม่
(เทศบัญญัต/ิข้อบัญญัติ) 

ไม่ได้ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/๑๐๘  
ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ 
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ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
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ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ ใบรับรองแพทย์ คําวินิจฉัย
ของแพทย์ที่ไม่ใช้คําว่า โรค
เอดส์ จ่ายเงินเบี้ยชีพได้
หรือไม ่

ไม่ได้ /ต้องใช้คําว่าเอดส์ / AIDS 
หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
(AIDS)  เพราะถ้าใช้คําว่าภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง / HIV ยังมีอีกตั้งหลาย
โรคที่เข้าค่ายบกพร่องของ/HIV  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

๒ ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนในการรับ
เบี้ย 

จนท. ต้องชี้แจงทําความเข้าใจ ว่า
ข้อมูลเป็นข้อมูลลับ ไม่ได้นํามา
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถ
เดินทางมายื่นคําขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อํานาจให้ผู้อุปการะมาดําเนินการ
แทนก็ได ้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๙  

 

๓ กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ลงทะเบียนแล้ว 
หากมีงบประมาณแล้ว
สามารถเบิกจ่ายเงินได้เลย
หรือไม ่

ได้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  ก็
สามารถดําเนินการได้ทันที 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ข้อ ๖ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐) 

 

๔ ไม่มีงบประมาณ แต่นายก 
อปท. อยากจ่ายจะทําอย่างไร 

โอนงบประมาณรายจ่าย ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ  

๕ กรมฯจะจัดสรรเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส์ได้หรือไม่ 

กรมฯได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนทั่วไปแล้ว 

  

๖ กรณีผู้ป่วยเอดส์ตาย แต่
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบจะแก้ไข
อย่างไร 

หากทราบให้หยุดจ่าย  หากจ่ายใน
นามผู้ดูแลหรือผู้มอบอํานาจให้
ดําเนินการขอคืนเงิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๓ 
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ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๗ ผู้มีสิทธิไม่มาแสดงตนและไม่
อยู่ในพื้นท่ี จะดําเนินการ
อย่างไร 

สามารถตรวจสอบจากทะเบียน
อําเภอ/ทะเบียนท้องถิ่น /ตาม
แนวทางท่ีเห็นสมควร 

  

๘ โอนเงินผ่านธนาคาร ทําให้ไม่
สามารถตรวจสอบการมีชีวิต
อยู่ 

สามารถตรวจสอบจากทะเบียน
อําเภอ/ทะเบียนท้องถิ่น  /ฝ่าย
ปกครองในพ้ืนที่ 

  

๙ อยากได้เงินเบี้ยยังชีพเพ่ิมจาก 
๕๐๐ บาท เพื่อเป็นหาใช้จ่าย
ในการเดินทางไปรักษาตัว 

สามารถตั้งจ่ายสมทบให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับการ
สงเคราะห์งบประมาณเบี้ยยังชีพ 

๑.หนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว 
๓๔๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๔๘ 
๒.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ๑๖(๓)ข้อ ๑๘ 

 

๑๐ อยากได้เงินเบี้ยยังชีพเพ่ิมจาก 
๕๐๐ บาท ขออนุมัติ ผ่าน
สภาจ่าย ๑,๐๐๐ บาท ได้
หรือไม่ 

ได้ ดําเนินการ ตามข้อ ๙ 

  

๑๑ ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตแล้ว ญาติ
ไม่แจ้งจ่ายเงินไปจนสิ้น
ปีงบประมาณ ญาติแจ้งไม่คืน
เงินจะทําอย่างไรต้องมีการคิด
ดอกเบี้ยหรือไม ่

พิจารณาดําเนินการแจ้งความ และ
เรียกเงินคืนจากญาติ  ที่ได้รับเงินไป 
/ ไม่คิดดอกเบี้ย 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๔๑๘ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  

๑๒ การจ่ายเงินต้นเดือน วันที่  
๑ - ๑๐ เหมือนผู้สูงอายุและผู้
พิการ ขัดต่อระเบียบ ปี ๔๘ 
หรือไม่ 
 
 

ไม่ขัดต่อระเบียบ  
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ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๓ จ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน
สดได้หรือไม่ 

ได้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๙ 

 

๑๔ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีอายุไม่ถึง ๖๐ 
ปี เมื่อเสียชีวิตลงและไม่ได้รับ
เงินสงเคราะห์ศพตาม
ประเพณี ควรช่วยเหลือ
อย่างไร 

ไม่มีหลักเกณฑ์ ในการสงเคราะห์
ศพตามประเพณีสําหรับผู้พิการ 
สามารถขอความช่วยเหลือเป็น
กรณีผู้ยากไร้ จาก พมจ. 

ประกาศกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการคุ้มครอง  การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพ
ตามประเพณี พ .ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๕ 

 

๑๕ เงินอุดหนุนยังไม่เข้า สามารถ
ยืมเงินสะสมได้หรือไม่ 

ได้ หากได้รับการแจ้งยอดเป็น
ตัวเลขมาแล้ว (แต่เงินยังไม่โอนมา)
(สมควรตัดออก) 

ระเบียบวิธีการงบประมาณฯ 
 

๑๖ ติดต่อผู้ป่วยให้มารับเงินไม่ได้ 
จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 

- หากเลยกําหนดแล้วไม่มาติดต่อ
ให้ดําเนินการคืนเงินแก่การคลัง  
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
- โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้
มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
 
 
 
 
 

  

 

 



30 

คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑๗ ผู้ป่วยเอดส์ติดคุก จ่ายได้
หรือไม่ 
 

ไม่ได้ ถือว่าได้รับอุปการะจาก
หน่วยงานของรัฐแล้ว 

๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ (๒) 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๔๕ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 

๑๘ ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา มีสิทธิได้รับเบี้ยฯ
ผู้ป่วยเอดส์หรือไม่ 

ไม่ได้ ๑.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๖ (๒) 
๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๔๕ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 

 

๑๙ วิธีการปกปิดรายชื่อผู้รับเงิน
ผู้ป่วยเอดส์ 

ให้ดําเนินการตามความเหมาะสม
และรัดกุมที่สุด/ห้ามเปิดเผย 

 
 

๒๐ ผู้มีสิทธิไม่บรรลุนิติภาวะ(เด็ก) 
ให้ใครรับแทนได้ 

บิดา มารดา /ผู้อุปการะ/ผู้แทนโดย
ชอบธรรม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๔ 

 

๒๑ ผู้ป่วยเอดส์ต้องตรวจสุขภาพ
ทุกปีหรือไม่ ในการแสดงตน
แต่ละปี 
 
 
 

ระเบียบไม่ได้กําหนดให้ตรวจ
สุขภาพทุกปี 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๒๒ ผู้ป่วยเอดส์ไม่มีใบรับรอง
แพทย์จะมีการข้ึนทะเบียน
หรือไม่ แต่เจ้าตัวยืนยันว่า
ป่วยจริง 

ไม่ได้ “ผู้ป่วยเอดส์” หมายความว่า  
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๔ 

 

๒๓ ผู้ป่วยเอดส์ไม่มีใบรับรอง
แพทย์ มาตั้งแต่ถ่ายโอน
ภารกิจ 

ควรจะขอใบรับรองแพทย์ใหม่ เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ 
 

 

๒๔ ต้องทําประกาศด้วยหรือไม่ ผู้ป่วยเอดส์ไม่ต้องจัดทําประกาศ
รายชื่อ 

 
 

๒๕ ผู้ป่วยเอดส์ไม่มีสัญชาติไทย ไม่สามารถจ่ายให้คนต่างด้าวได ้ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๒๗๓  
๒๗ กันยายน๒๕๕๐ 
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คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จัดท าโดย คณะกรรมการชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ใดๆทั้งสิ้น และเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น การนําไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของ ผู้ศึกษา ที่จะต้องตรวจสอบกับระเบียบและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง และคัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดสน์ี้ เป็นลิขสิทธิของชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) 
ห้ามมิให้ผู้ใดน าไปจ าหน่าย จ่ายแจก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากชมรมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)  โดยเด็ดขาดหากมี
ข้อผิดพลาดประการใด แจ้งการปรับปรุงแก้ไขที่ pattanalolocal@gmail.com 

 

ระบบสารสนเทศ 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ/ประเด็นค าถาม ค าตอบ 
สรุปขั้นตอน 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

๑ การแก้ไขข้อมูลในระบบ กรณี
ย้ายที่อยู่แล้วเราแจ้ง  อบต. 
ต้นทางที่ย้ายให้จําหน่ายออก 
จากระบบ แต่ จนท. ไม่
ดําเนินการจนระบบปิด จะมี
วิธีการแก้ไขอย่างไร 

ต้องประสานที่เก่าให้ดําเนินการให้
โดยทําเป็นหนังสือแจ้ง หาก ที่เก่า
ไม่ดําเนินการให้ ประสานเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศ ตามเบอร์หน้า
เวบ 

http://welfare.dla.go.th/Lo
gin.action 

 

หนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ที่ มท๐๘๙๑.๓/ว๑๓๔ 
ลงวนัท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 

 

๒ ในการคํานวนอายุของผู้รับ
เบี้ยยังชีพให้ยึดจากระบบ
สารสนเทศ 

ในการคํานวนอายุของผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ เพ่ือจ่ายเงินในปีงบประมาณ
ปัจจุบันให้คิดตามปีงบประมาณ
นั้นๆ การคํานวนอายุของผู้รับเบี้ย
ยังชีพจากระบบสารสนเทศเป็นการ
คํานวนเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทํา
งบประมาณในปีถัดไป 

 

 

๓ การคํานวนช่วงอายุ(อยากให้
กรมฯพิจารณาอย่างมาก 
ระบบสาระสนเทศทําระบบให้
คํานวณอายุเอง ) 

ระบบสาระสนเทศคํานวณอายุเอง
อยู่แล้ว โปรดศึกษาคู่มือหน้าเวบ 

http://welfare.dla.go.th/Lo
gin.action 

 

๔ อยากให้ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศผู้สูงอายุให้ดีกว่านี้
และเป็นปัจจุบัน 

โปรดศึกษาคู่มือหน้าเวบ http://welfare.dla.go.th/Lo
gin.action 
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