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คำนำ 
 

  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  มีบทบาทหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ใหกับผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับบุคคล
เหลานี้ รวมทั้งมีบทบาทหนาที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
การรับลงทะเบียนคนพิการเพ่ือรับเงินเบ้ียความพิการ  รับคำรองผูปวยเอดสเพ่ือรับเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส  รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  รับคำรองสนับสนุนการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะห เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียความพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เร่ือง การสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมีความเขาใจที่ถูกตองมีแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาว
เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดจัดทำคูมือการลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ การ
ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ  การย่ืนคำรองเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส     
รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  รับคำรองสนับสนุนการสงเคราะหใน
การจัดการศพตามประเพณี ขึ้น 

  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือฉบับนี้จะเปน
สวนหนึ่งที่ทำใหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส การอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  และการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี  ใหมีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับ รวมทั้งทราบ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งทำใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนที่มา
ขอรับบริการ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     กองสวัสดิการสังคม 
                                                           เทศบาลเมืองบานไผ 

 



 
 

การรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
(3)  จะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ ๕๙ ป)  โดยเปนผูท่ีเกิดกอนวันท่ี 2 
กันยายน    (ในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไมปรากฏวันท่ีและเดือนเกิดใหถือวาบุคคลนั้นเกิดใน
วันท่ี 1 มกราคมของปนั้น) รวมถึงผูยายภูมิลำเนาเขามาใหม 

   (4)  ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก  ผูรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได
ประจำ หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจำ ยกเวน  ผูพิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ผูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวย
ตนเองได ท่ีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ  ระหวางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  และ เดือน
มกราคม - กันยายน  

 
คุณสมบัติของผูมีสทิธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผูสูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี ้

                         (1) มีสัญชาติไทย 
          (2)  มีภูมิลำเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผ(ตามทะเบียนบาน) 

                            (3) เปนผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบัน อายุ 59 ป  บริบูรณ และตอง
เกิดกอน 2 กันยายน) 
                              (4) ไม เปนผู ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน อ่ืนใด   จากหนวยงานของรัฐ              
รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีอยู  ไดรับเงินเดือน คาตอบแทนในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผู  รายไดประจำ หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปน
ประจำ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห  เพ่ือการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 หมายเหตุ   ผูสูงอายุรับเบ้ียอยู แลวยายไปท่ีอ่ืน จะทำอยางไร 

กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพอยูแลว ยายภูมิลำเนาไปอยูท่ีอ่ืน  
1.อปท.เดิมตองแจงผูสูงอายุใหไปลงทะเบียนท่ี อปท.ใหม ภายในเดือนพฤศจิกายน   



 
 
2.ในระหวางปงบประมาณ อปท.ใดจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยู ให อปท.นั้นจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอไป 
จนกวาจะสิ้นปงบประมาณ คือเดือนกันยายน  
3.อปท.ใหมท่ีรับคำรองลงทะเบียนจากผูสูงอายุท่ียายเขามา ตองจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป 
4.แตถาผูสูงอายุทานนั้น ยายไปแลว ไมไปลงทะเบียนท่ี อปท.ใหม จะทำใหไมไดรับเบี้ยท้ังจาก อปท.เกา และ 
อปท.ใหม หากตอมาไดไปลงทะเบียนก็ให อปท.ใหมรับลงทะเบียน และจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน
ปงบประมาณถัดไป เหมือนขอ 3 

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเนื่อง......คะ 
 

คุณสมบัติของผูมีสทิธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ผูพิการ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีภูมิลำเนาอยูในเขต เทศบาลเมืองบานไผ (ตามทะเบียนบาน) 

(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไมเปน บุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะห ของรฐั 

 

 
กรณีไดรับเบ้ียยังชีพคนพิการอยูแลว  

และไดยายเขามาในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ 
จะตองมาข้ึนทะเบียนท่ี  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงบานไผ อกีครั้งหน่ึงเพ่ือรับ
เงินในเดือนถัดไป 

เพ่ือใชสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพตอเน่ือง......คะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ” 

  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของ 
      รัฐที่มี รูปถาย พรอมสำเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสำเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สำเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 
      ชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ   
      ประสงคขอรับเงินเบี้ยยงัชีพ ผูสูงอายุผานธนาคาร 
 
หมายเหตุ  : ในกรณี ผู สูงอายุที่ ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง       
อาจมอบอำนาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได  โดยใหผูรับ
มอบอำนาจติดตอที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ  พรอม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

**ขอรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ และยื่นเอกสาร
ประกอบไดที่ กองสวัสดกิารสังคม  

 เทศบาลเมืองบานไผ*** 
 



 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 
“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม  
      คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง    พรอมสำเนา 

  ทะเบียนบาน พรอมสำเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอม สำเนา (เฉพาะหนาที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผานธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบ
อำนาจ เปนลายลักษณอักษรใหผูดูแลคนพิการยื่นคำขอแทน แตตองนำ
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงตอเจาหนาที่ดวย      
คนพิการที่เปนผูสูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได
ดวย 

 
 
 
 
 
 

**ขอรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยืน่เอกสาร
ประกอบไดที่ กองสวัสดกิารสังคม  

 เทศบาลเมืองบานไผ*** 
 



 
 

คำชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผูสูงอายุ ท่ี มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูแลวใน พ้ืนท่ี อ่ืน 
ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพ้ืนท่ีเขต เทศบาล
เมืองบานไผ ใหมาแจงข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพตอท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ แตสิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยูท่ีเดิมจน
สิ้นปงบประมาณ เชน 
 

       ตัวอยางเชน  นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู อบต. กุกไก  
ภายหลังไดแจงยายท่ีอยูมาอยูพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใน 
วันท่ี 20 กรกฎาคม  2563 นาง ก. ตองมาขึ้นทะเบียนใหม ท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ  ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 แต 
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี อบต. กุกไก  อยูจนถึงเดือน 
กันยายน 2563 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีเทศบาล
เมืองบานไผในเดือน ตุลาคม 2563(งบประมาณ64)เปนตนไป 
 



 
 

ประกาศรายช่ือ ผูมีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 

 

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพกิาร,เอดส 
 

กำหนดวันจายเงนิเบี้ยยงัชีพ ภายในวันที่  10  ของเดอืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใหผูท่ีมาย่ืนคำขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศ
ท่ีบอรดประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองบานไผ ในวันท่ี 1 ตุลาคม 
ของทุกป (ประกาศรายป)  
 
 



 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ 
 

1. ไปพบแพทยเฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพกิาร 

2. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการไดท่ี กองสวัสดิการสังคม  
เทศบาลเมืองบานไผ  หรือสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดขอนแกน (ศาลากลางจังหวัด ) โดยใชเอกสารดังตอไปน้ี 
    2.1 เอกสารรบัรองความพกิารท่ีรบัรองโดยแพทยเฉพาะทาง    
(ตัวจรงิ) 
    2.2 รูปถาย ขนาด 1 น้ิว           จำนวน  2  รูป 
    2.3 สำเนาทะเบียนบาน           จำนวน   1  ฉบับ 
    2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน   1 ฉบับ 
    2.5 ถาคนพิการมผีูดแูล ใหนำสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน  
และสำเนาทะเบียนบานของผูดูแลคนพิการ จำนวนอยางละ 1 ฉบบั 

3. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอขอทำ
บัตรประจำตวัคนพิการ ใหนำหลักฐาน ตามขอ 2.4 – 2.5 มาดวย 
4. หลังจากไดบัตรประจำตัวคนพิการ.ใหมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง
ชีพพิการ ท่ีกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมอืงบานไผ เพื่อรับเงินเบี้ย
พิการในเดือนถดัไป 
 
 
 
 
 



 
 

การตออายบุัตรประจำตัวคนพิการ 
 

 การดำเนินการตออายุบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถตอไดท่ี
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  หรือสำนักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน(ศาลากลางจังหวัด ) โดย
ใชเอกสารดังตอไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจำตวัคนพิการเลมเดิม 
 2. รูปถาย ขนาด 1 น้ิว     จำนวน 1 รูป 
 3. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
อยางละ จำนวน 1 ฉบับ 
 4. หลักฐานผูดแูลคนพิการมผีูดูแล ใชสำเนาบตัรประจำตวั
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบบั 
 5. กรณีบุคคลอื่นท่ีไมใชคนพิการ และผูดูแลคนพิการมาติดตอ 
ขอตออายุบตัรประจำตัวคนพิการใหนำหลกัฐานตามขอ 3-4  มาดวย 

การเปลีย่นผูดแูลคนพิการ 
 การดำเนินการเปลี่ยนผูดูแลคนพิการ สามารถติดตอไดท่ี กอง
สวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองบานไผ  หรือสำนักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกน (ศาลากลางจังหวัด ) โดยใช
เอกสารดังตอไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจำตวัคนพิการเลมเดิม 
 2. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
อยางละ จำนวน 1 ฉบับ 
 3. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนเดมิ ใชสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน อยางละ  1 ฉบับ 



 
 

การเปลีย่นผูดแูลคนพิการ(ตอ) 
4. หลักฐานผูดูแลคนพิการคนใหม ใชสำเนาบตัรประจำตัว

ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบบั 
 5. หนังสือรบัรองการเปนผูดูแลคนพิการ 
 6. สำเนาบัตรประจำตวัขาราชการของผูรับรอง 
จำนวน 1 ฉบับ (กำนัน ผูใหญบาน สท. หรือ ขาราชการ ระดับ 3 
ขึ้นไป) 
 
ขอแนะนำสำหรับการยื่นคำรองเพือ่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
1. ผูปวยเอดสมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตองมี
ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาปวย
เปนโรคเอดสจริง  

2. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลำเนาอยูในเขตเทศบาลเมอืงบานไผ 

3. การย่ืนคำรองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สามารถย่ืนคำรองไดท่ี
กองสวัสดิการสงัคม โดยนำหลักฐานมาเพื่อประกอบการย่ืนดังน้ี 
 3.1 ใบรับรองแพทยซ่ึงออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
วาปวยเปนโรคเอดสจริง 
 3.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสำเนา) 
 3.3 ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสำเนา) 

4. กรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถเดินทางมาย่ืนคำขอรับการสงเคราะห
ดวยตนเองไดจะมอบอำนาจใหผูอุปการะมาดำเนินการแทนได 

 

 



 
 

ขอแนะนำสำหรับการยื่นคำรองเพือ่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
(ตอ) 

 
5. กรณีผูปวยเอดส เปนผูสูงอายุหรือคนพิการ หรือเปนท้ังผูสูงอายุ
และคนพิการ สามารถดำเนินการไดท้ังหมด 

6. กรณีผูปวยเอดสไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวแลว ตอมาไดยาย
ภูมิลำเนา (ยายช่ือในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ผูปวยเอดสตองดำเนินการย่ืนคำรองขอรบัเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ียายภูมิลำเนาเขาไปอยู
ใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ียายเขาไปอยูใหม) ซ่ึงถาผูปวยเอดสไมดำเนินการย่ืนคำรอง
ขอรับเบี้ย ยังชีพผูปวยเอดส อีกครั้ง ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
ยายภูมิลำเนาเขาไปอยูใหม ผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส ถึงเดือนท่ียายภูมิลำเนา เทาน้ัน 

7. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เสียชีวิต ผูดูแลหรือ
ญาติของผูปวยเอดสท่ีเสียชีวิตตอง  แจงให กองสวัสดิการสังคมทราบ
ภายใน 7 วัน  
 
 

 
 

 

ใบรับรองแพทยจะตองระบุวาปวยเปน โรคเอดส /AIDs 
เทานั้น หากระบวุาปวยเปน HIV หรือภูมิคุมกันบกพรอง   
จะไมเขาหลักเกณฑการรับเงินสงเคราะห 
 



 
 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ 
รับเงินอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธิ 

1. มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมมีสัญชาติไทย) 
2. เกิดตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2558 เปนตนไป จนมีอายุครบ 6 ป 
3. อาศัยอยูกับผูปกครองที่อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย 
4. ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ผูปกครองท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 

1. มีสัญชาติไทย 
2. เปนบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ 
3. เด็กแรกเกิดตองอาศยัรวมอยูดวย 
4. อยูในครัวเรือนที่มีรายไดนอย  คือ สมาชกิครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 

100,000 บาท ตอคน ตอป 

สถานท่ีรับลงทะเบียน  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ 

สามารถลงทะเบียนไดใ้นพื้นท่ีท่ีเดก็แรกเกิด และผูป้กครองอาศยัอยูจ่ริง 

ดงัน้ี  

• กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนท่ีสาํนกังานเขต 

• เมืองพทัยา          : ลงทะเบียนท่ีศาลาวา่การเมืองพทัยา  
• ส่วนภูมิภาค         : ลงทะเบียนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

หรือเทศบาล 

 



 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบดวย 

1. แบบคํารองขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. สมุดบัญชีเงินฝากของผูปกครอง (บัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย 

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) อยางใดอยาง
หนึ่งเทานั้น) 

6. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก เฉพาะหนาที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ 
(ในกรณีที่สมุดสูญหายใหใชเฉพาะสําเนาหนาที่ 1 พรอมใหเจาหนาที่
สาธารณสุขบันทึกขอมูลและรับรองสําเนา) 

7. กรณีที่ผูยื่นคํารองขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผูยื่นคํารอง
ขอลงทะเบียน เปนเจาหนาที่ของรัฐ พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
บริษัท ตองมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายไดของ
ทุกคนที่มีรายไดประจํา (สลิปเงินเดอืน หรือเอกสารหลกัฐานที่นายจาง
ลงนาม) 

8. สําเนาเอกสารบัตรประจำตัว อสม.  บัตรประจำตัวประธานชมุชน หรือ
เอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผูรับรองคนที่ 1 และผูรับรองคนที่ 2 

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้ันตอนดำเนินงานโครงการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การสงเคราะห ในการจัดการศพตามประเพณี นั้น  ผู สูงอายุ ท่ีตายตองเขาหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้  
(๑) อายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 
(๒) สัญชาติไทย 
(๓) ผูสูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังไมมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน ใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผูใหญบาน 
หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน เปนผูออก
หนังสือรับรอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุกําหนด การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีตาม
ประกาศนี้ใหรวมถึงผูสูงอายุซ่ึงอยูใน ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สถานสงเคราะห สถานดูแล 
สถานคุมครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซ่ึง
จัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ 
 
ยื่นคําขอในทองท่ีท่ีผูสูงอายุมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือภูมิลําเนา ในขณะถึงแกความตาย ดังตอไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอท่ีสํานักงานเขต 
(๒) จังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือท่ีวาการอําเภอ หรือ
สํานักงานเทศบาล หรือท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล หรือศาลาวาการเมืองพัทยา ผูยื่นคําขอรับการ
สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี ตองยื่นคําขอภายในกําหนดหกเดือน นับตั้งแตวันท่ีออกใบมรณบัตร
พรอมเอกสาร ดังตอไปนี ้
(๑) ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ 
(๒) บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามท่ีกำหนด 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายและ เลขประจําตัวประชาชนของ
ผูยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ใหแนบหนังสือแสดงการจด
ทะเบียน หรืออนุญาตใหสราง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถดวย 
(๔) สมุดบัญชีหรือเลขท่ีบัญชีธนาคารของผูยื่นคําขอ เวนแตประสงคจะขอรับเงินสด ใหดําเนินการตามระเบียบ
ของทางราชการ 
(๕) หนังสือรับรองเปนผู รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี  ซ่ึงออกโดยบุคคล ตามท่ีกำหนด 
สําหรับกรณีผูสูงอายุในสถานสงเคราะห ท้ังนี้ ผูยื่นคําขอและผูรับรองตองไมเปนบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือ
รับรองใหเปนไปตามท่ีอธิบ ดี กรมกิจการผูสูงอายุกําหนด  
 
การอนุมัติจายเงินสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
(๑) กรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
(๒) จังหวัดอ่ืน ใหพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
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