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บทที่ 1 ความรเูบื้องตนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผสููงอายุ 

 ความหมายของเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมายถึง สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุรูปแบบหนึ่ง 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ในการสนับสนุนคาใชจายใหกับผูสูงอายุในชุมชน หรือในหมูบานตางๆ        
ทั่วประเทศ ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอน เนื่องจากไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู     
ถูกทอดทิ้ง และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและชุมชนไดโดย
ปกติตามควรแกอัตภาพ โดยใหความชวยเหลือแกผูสูงอายุ เปนเงินจนตลอดชีพ ความเปนมาของเบี้ยยังชีพ        
ผูสูงอายุ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสงเคราะหดําเนินการมาตั้งแตป พ. ศ. 
2536 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่งเห็นชอบใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินโครงการกองทุน 
สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน  เพ่ือจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสงเคราะหเบี้ยยังชีพ    
ชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนในดานตางๆ โดยกระทรวงการคลังไดอนุมัติหลักการเบิกจายเงิน
ตาม โครงการ ดังกลาว เปนเบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุคนละ 200 บาท/เดือน จนตลอดชีพ และรัฐบาลไดใหความ
สําคัญตอ ผูสูงอายุอยางตอเนื่อง จึงไดเพ่ิมจํานวนผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมมากขึ้นทุกป จนถึงป พ.ศ.2542 
รัฐบาลไดเพ่ิมเงิน เพ่ิมพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหแกผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอีกคนละ 100 บาท/คน/เดือน 
รวมเบี้ยยังชีพที่ ผูสูงอายุไดรับคนละ 300บาท/คน/เดือนจนตลอดชีพ ปจจุบันรัฐบาลไดจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุทุกคนที่มี อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามขั้นบันได วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 1.เพ่ือเปนการกระจาย 
บริการของรัฐใหแกผูสูงอายุ 2.เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ วารัฐไมไดทอดทิ้ง แตพยายามให
ความชวยเหลือและ ยังเห็นความสําคัญของผูสูงอายุ  3.เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน โดยไม       
ตองอยูในสถานสงเคราะหของรัฐ ซึ่งเปนทางเลือก สุดทายที่จะชวยเหลือผูสูงอายุ ประโยชนของการสงเคราะห  
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ  

1. ดานเศรษฐกิจ ทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในชวงสุดทายอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ อัน     
เปนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหมีมาตรฐานสูงขึ้น ไดรับการตอบสนองความตองการดานปจจัย 4 และ
ถือเปนการ กระจายรายไดไปสูประชากรที่สมควรไดรับการชวยเหลือในบั้นปลายของชีวิต  

2. ดานสังคม เปนกิจกรรมที่ปลุกจิตสํานึกของชุมชนที่มีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง ไดรวมกันปองกันแกไขปญหา
ของ ชุมชน ไมทอดทิ้งผูสูงอายุในชุมชน และเปนการใชชุมชนเปนฐานในการใหบริการ  

3. ดานจิตใจ กอใหเกิดความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางม ีความสุข ตลอดจนเปนที่พ่ึงของบุตรหลานและครอบครัว  

คุณสมบัติของผสููงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ  
1.มีสัญชาติไทย  
2.มีภูมิลําเนาอยใูนเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครอง    

สวนทองถิ่น  
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูใน
สถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได ประจํา หรือผลประ
โยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
การคํานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จํานวนเงินเบี้ยยังชีพที่ผูสูงอายุจะไดรับในปจจุบัน(ป 2558) คิดในอัตรา 
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เบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุเปนชวงๆ หรือเปนขั้น 
ขึ้นไปเรื่อยๆ โดย เริ่มตั้งแตอายุ 60 ป  

ตารางการคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสําหรับผูสูงอายุ(แบบขั้นบันได)  
ขั้นที่ 1  อายุ 60-69 ปี   เบี้ยยังชีพ  600  บาท 
ขั้นที่ 2 อายุ 70-79 ปี เบี้ยยังชีพ  700  บาท 
ขั้นที่ 3 อายุ 80-89 ปี เบี้ยยังชีพ  800  บาท 
ขั้นที่ 4 อายุ 90 ปี ขึ้นไป  เบี้ยยังชีพ  1,000 บาท  
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บทที่ 2 กระบวนการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

1. การยื่นคําขอ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคการบริหารสวน
ตําบลสามพ่ีนอง หรือ สถานที่ ที่องคการบริหารสวนตําบลสามพี่นองกําหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 

1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา  
1.2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา  
1.3 สมุดบัญชีเงินฝากพรอมสําเนา สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงิน เบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร  
ในกรณีที่มีความจําเปน ผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองได อาจมอบอํานาจเปนลาย ลักษณ

อักษรใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยผูสูงอายุจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
ระเบียบแลว ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยผูสูงอายุจากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งย้ายภูมิลําเนาไปอยู    
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน  ใหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมยังคงจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะสิ้นป
งบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมตองไป ลงทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ  

หมายเหตุ การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน เทานั้น เชน 
 1. นาย ก. เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาย ก.จะ อายุ 70 ป หมายความวา 

นาย ก. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2558 (ปงบประมาณ 2559)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข.จะอายุ 69 ป หมายความวา นาง ข.

จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบป ถัดไป การนับรอบงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม 
- 30 กันยายน เชน 1. ปงบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 2. ปงบประมาณ 
2559 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  

2. การตรวจสอบและจัดทําประวัติผูมีสิทธิ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบ สถานะของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยู      
ตอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียน ทองถิ่นก็ได ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการดังกลาวใหองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืน ที่
สามารถตรวจสอบได  

3. งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
3.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฏหมายวาดวยการนั้น  
3.2 การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรี  
3.3 การจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิใหองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจายโอนเขา บัญชีเงินฝาก

ธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลที่ไดรับ มอบอํานาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุก เดือนในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตองตรวจสอบ
จนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับ มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
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ยังมีชีวิตอยู การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด หรือ

ตามท่ีตกลงกันเปนอยางอ่ืน  
4. การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณี

ดังตอไปนี้ 
4.1 ตาย  
4.2 อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
4.3 แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 มีตําแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผู

บริหารองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งระงับการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที กรณีผูรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่นแจงการตายตอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน ทองถิ่นไดรับแจงการตาย
และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่นที่จายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอาย 

กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น     
กําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน หากไมมีผูคัดคาน ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาสั่งถอนรายชื่อ 
และระงับการ จายเงินเบี้ยผูสูงอายุทันที ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบขอเท็จ
จริงใหชัดเจนเพื่อ พิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป  

5. หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 
5.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
5.2 เมื่อยายภูมิลําเนาจาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไปอยภููมิลําเนาอ่ืน 
5.3 ตองแจงขอมูลเพื่อใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไดรับทราบ  
5.4 ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นระหวาง 1-5 ตุลาคม 

ของทุกป  
5.5 กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ (พรอม

สําเนามรณบัตร)  
6. การติดตามผลการจายเบี้ยยังชีพ ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
6.1 ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามผลการจายเบี้ยผูสูงอายุ วาผูสูงอายุไดรับเงินตรงตาม

ระยะเวลาที่กําหนดและไดรับเงินครบหรือไมนอกจากนี้ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําและพิจารณาใหความชวย
เหลือในปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  

6.2 ในกรณีที่มีการรองเรียนวาผูสูงอายุมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตรวจสอบและหากขาดคุณสมบัติจริงใหระงับการจายเงินทันที  

7. การรายงานผลการดําเนินงาน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
7.1 องคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนองรายงานรายชื่อผูสูงอายุที่ ไดขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพให 

ประชาชน รับทราบ โดยวิธีการจัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
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7.2 หลังจากเบิกจายเงินใหผูสูงอายุแลว ใหองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินการตาม

แบบรายงานเปนรายเดือนใหอําเภอจังหวัดทราบ  
7.3 องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพให หนวยงานเจาของ

งบประมาณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 3 บทบาทของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 ซึ่งปจจุบันไดเปนภารกิจถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น บทบาทใน

การดําเนินงานของบุคลากรที่เก่ียวของ มีดังนี้  
1. สํารวจผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในทองถิ่นที่ตัวเองรับผิดชอบ  
2. รวบรวมแบบการขอขึ้นทะเบียนที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ  
3. นําสงรายชื่อผูสูงอายุที่ผานคุณสมบัติไปยังหนวยงานเจาของงบประมาณ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากผูวา 

ราชการจังหวัดตอไป  
4. จัดทําทะเบียนรายชื่อผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพที่ผานการอนุมัติแลว และติดประกาศในที่เปดเผยตอ 

ประชาชน  
5. แจงใหผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพทราบ จัดทําเอกสารหนังสือตางๆตามแบบที่กําหนดไดแก หนังสือ 

พินัยกรรม หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองวาจะแจงการเสียชีวิต และหนังสือรับรองการมีชีวิต  
6. ดําเนินการเบิกจายเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุโดยวิธีการเบิกจายเงินแลวแตความเห็นชอบของ เทศบาล 

ภายใต ระเบียบที่เก่ียวของ  
7. เก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจายเงินไวเพ่ือการตรวจสอบ โดยหากจายเงินใหผูสูงอายุเปนเงินสดใหใช 

หลักฐานใบสําคัญรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  
8. ในกรณีที่ผูสูงอายุเสียชีวิตระหวางงวด ใหเปนสิทธิของทายาทตามพินัยกรรมที่ผูสูงอายุระบุไวหรือหาก

ไม มีพินัยกรรมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอหนวยงานเจาของงบประมาณเพ่ือดําเนินการระงับการจายเงิน  
9. ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนวาผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพมีคุณสมบัติไมเหมาะสม ใหดําเนินการตรวจสอบ 

และรายงานหนวยงานเจาของงบประมาณทราบเพื่อทําการระงับตอไป  
10. เยี่ยมเยียนและติดตามผลผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ โดยหากพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ให ดําเนินการชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา  
11. ประชาสัมพันธการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบทุกรูปแบบ 



 
 
 
 
 

สวนที่ 2 คูมือการปฏิบัติงาน  
การใหบริการสวสัดิการดานเบี้ยยงัชีพคนพิการ  
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บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพคนพิการ  
1.ความเปนมาการใหบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ เดิมการใหความชวยเหลือคนพิการ เปนบริการ

ที่จัดโดยภาคเอกชนเปนสวนใหญ มีรัฐดําเนินการเพียง เล็กนอย โดยมีกลุมเปาหมายเฉพาะคนพิการที่มาขอรับ
บริการ ซึ่งประสพความทุกขยากเดือดรอน และมีรูปแบบของ การใหความชวยเหลือในลักษณะของการใหหรือการ
สงเคราะหเปนรูปธรรม เชน เงิน สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ จําเปนตอการดํารงชีพ ตอมาการชวยเหลือไดขยาย
ไปสูการปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพทางการแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคมใหแกคนพิการที่
สามารถพัฒนาไดในกลุมเปาหมายเดิม ดังนั้นคนพิการที่เขาถึงสวัสดิการสังคม ดังกลาวจึงมีเพียงสวนนอย ซึ่ง
สวัสดิการสังคมที่จัดใหแกคนพิการในประเทศไทยนั้น มีรายละเอียดดังนี้  

1.1 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย จัดบริการชวยเหลือทางการแพทยแกคนพิการตาม 
กระบวนการการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการใหดีขึ้น  

1.2 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการศึกษา จัดการศึกษาแกคนพิการในวัยเรียนในระบบการศึกษา
ใน โรงเรียนโดยเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับการศึกษาสายสามัญหรืออุดมศึกษาตาม แผนการ
ศึกษาแหงชาติ  

1.3 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางดานอาชีพ โดยจัดบริการฝกอาชีพใหแกคนพิการในวัยทํางาน ใน
ลักษณะของการฝกอบรมในงานวิชาชีพและการเตรียมความพรอมในงานอาชีพ ในรูปแบบของการศึกษา วิชาชีพ
ในโรงเรียนหรือสถาบันการฝกอบรมในลักษณะรูปแบบศึกษารวมกับคนทั่วไป  

1.4 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทางสังคม โดยไดมีการออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ทั้งใน สถานที่และบริการสาธารณะสําหรับคนพิการเพ่ือสงเสริมใหคนพิการสามารถพ่ึงพาตนเอง มีสวนรวมใน 
กิจการสังคมและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดโดยสะดวกและปลอดภัยเทาเทียมกับสมาชิกอ่ืนในสังคม  

1.5 การสงเคราะหคนพิการในสถานสงเคราะห ถือเปนแนวทางสุดทายในการใหความชวยเหลือคนพิการ
ทุก ประเภทความพิการ 
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โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  
ความเปนมาของโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ปจจุบันการเพ่ิมจํานวนของคนพิการเปนสาเหตุหนึ่ง ซึ่งเกิด

จากการพัฒนาทางการแพทย และการ สาธารณะสุขที่เจริญกาวหนา และการตั้งครรภนอกสมรสที่เกิดขึ้นจาก    
กลุมนักเรียนวัยรุน คนงานกอสรางสวนใหญจะ ใชวิธีขจัดปญหาโดยการทานยาขับ แตไมเปนผลสําเร็จ ดังนั้น    
เมื่อใหกําเนิดเด็กพิการแลวมักจะทอดทิ้งไวตาม โรงพยาบาลหรือที่สาธารณะตางๆจึงนับเปนภาระแกสังคมเปน  
อยางมาก ในการจัดตั้งโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมที่เนนใหคนพิการ 
อาศัยอยูกับครอบครัว โดยครอบครัวและชุมชนไดมีบทบาทในการดูแลและแกไขปญหาของคนพิการ วิธีการให  
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการดําเนินการภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ยความ พิการให
คนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย ความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 (9) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ดังนี้  

1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ผูที่มีสิทธิไดรับพิจารณาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  
คนพิการจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ ตองหาม ดังนี้  

1.1 มีสัญชาติไทย  
1.2 มีภูมิลําเนาอยใูนเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน  
1.3 มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
1.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ  
2. ขั้นตอนการยื่นคําขอ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย

ความพิการใน ปงบประมาณถัดไปดวยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยา หรือสถานที่ที่เทศบาลตำบล
เจ้าพระยากําหนด โดยมีหลักฐานพรอมสําเนาที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง     
ดังตอไปนี้  

2.1 บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
2.2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ย ความ

พิการผานธนาคาร 
 ในกรณีที่คนพิการเปนผู เยาวซึ่ งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไร  

ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน 
ผูแทนดังกลาว สําหรับคนพิการในกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลในเบื้องตน ซึ่งไมอาจยื่นคําขอไดดวยตนเอง ใหผูดูแล 
คนพิการยื่นคําขอแทนโดยใหผูที่เชื่อถือไดรับรองสถานะของคนพิการ แตตองนําหลักฐานของคนพิการและผูดูแล 
คน พิการแสดงตอเจาหนาที่ดวย ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนึ่ง และยาย ภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จายเบี้ย ยังชีพคน
พิการยังคงจายเบี้ย ความพิการตอไปจนกวาจะสิ้นสุดปงบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยความพิการ
จากองคกรปกครองสวน ทองถิ่นแหงใหมในปงบประมาณถัดไป ตองไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยความพิการ ณ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน  
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3. การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป เทศบาลตำบล

เจ้าพระยาจะดําเนินการตรวจสอบ สถานะความพิการและการดํารงอยูของคนพิการ  
4. งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยความพิการ  
4.1 การตั้งงบประมาณและวิธีการแจกเบี้ยความพิการใหคนพิการของเทศบาลตำบลเจ้าพระยาดําเนินการ

ตามกฏหมายวาดวยการจายเบี้ยความพิการ  
4.2 การจายเงินเบี้ยความพิการใหจายในอัตราเดือนละแปดรอยบาท หรือตามมติ คณะรัฐมนตรี  
4.3 การจายเงินเบี้ยความพิการใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จายเปนเงิน

สด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิรับเบี้ยความ พิการหรือในนามผูดูแลคนพิการเปนรายเดือน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากลาชาเกิน กวากําหนดดังกลาว ตองเปนกรณีจําเปนอันมิอาจกาวลวงได ในการ 
จายเงินใหแกผูดูแลคนพิการ ตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับ ผูดูแลคนพิการ และตองไดรับการ
ยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการยังมีชีวิตอยู หมายเหตุ ปจจุบัน เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาท/คน/เดือน  

5. การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยความพิการ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยความพิการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไป
นี้  

5.1 ตาย  
5.2 อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 
5.3 แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี สิทธิได

รับเบี้ยความพิการ กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
สั่งระงับการจายเงินเบี้ยความพิการสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่นแจงการ ตายตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอหรือ นายทะเบียนทองถิ่น
ไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่ออยูในทะเบียนนั้น แจงแก องคกรปกครองสวน   
ทองถิ่นที่จายเบี้ยความพิการ กรณีผูรับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวน ทองถิ่นกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันหากไมมีผูคัดคาน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาสั่งถอน รายชื่อ และระงับการจายเงินเบี้ยความพิการทันที ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครอง      
สวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

6. หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพความพิการ  
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
6.2 เมื่อยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง ไปอยภููมิลําเนาอื่น  
6.3 ตองแจงขอมูลเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง ไดรับทราบ  
6.4 ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแสดงการมีชีวิตอยูตอ เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ระหวาง  1-31 ตุลาคม 

ของทุกป  
6.5 กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ใหเทศบาลตำบลเจ้าพระยาทราบ (พรอมสําเนา

มรณบัตร) 



 

 
 
 
 

สวนที่ 3  
คูมือการปฏิบัติงาน การใหบริการสวัสดิการดานเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส์ 
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การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
“ผูปวยเอดส”หมายความวาผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว “ผูอุปการะ”หมาย

ความวา บรรดาผูดูแลผูปวยเอดส เชน บิดา มารดา บุตร สามีภริยา ญาติพ่ีนองหรือบุคคลอ่ืน ที่ผูปวยเอดสไดรับ
การชวยเหลือ ปจจุบันผูปวยเอดสมีจํานวนมาก ทั้งในหมูบานตามชนบทและชุมชนในเมือง ซึ่งสวนใหญมีสภาพ
ความ เปนอยูยากจน บางรายมีอาการเจ็บปวยคอนขางรุนแรง สุขภาพรางการทรุดโทรม ไมสามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยง ตนเองได ขาดผูอุปการะดูแล ถูกรังเกียจจากสังคม กอใหเกิดปญหาอยางตอเนื่องกับผูติดเชื้อเอดส     
ผูปวยเอดสและ ครอบครัว ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสวัสดิการสังคมเพ่ือรองรับกับปญหาของผูไดรับ
ผลกระทบจากโรคเอดส เหลานี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย จึงไดมีโครงการจัด สวัสดิการแกผูติดเชื้อเอดสลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

วัตถุประสงค  
1.เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเอดสสามารถใชชีวิตอยูรวมกับครอบครัวและชุมชนไดตามปกติ  
2.เพ่ือเปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอน ดานคาครองชีพใหแกครอบครัวของผูปวยเอดส ใหสามารถ 

ครองชีพไดตามอัตภาพ วิธีการดําเนินการ การใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส โดยเทศบาลตำบล
เจ้าพระยา เปนผูดําเนินการ ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

 คุณสมบัติของผูรับเบี้ยยังชีพเอดส  
1. เปนผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  
2. มีภูมิลําเนาอยใูนเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถประกอบ 

อาชีพเลี้ยงตนเองได ผูปวยเอดสที่มีคุณสมบัติขางตนและมีความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะห ให ยื่นคําขอตอผู
บริหารทองถิ่นที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู ในกรณีท่ีผูปวยเอดสไมสามารถดําเนินการมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวย
ตนเองได จะมอบอํานาจใหผู อุปการะมาดําเนินการแทนก็ได 

หลักฐานการขอรับเบี้ยยังชีพเอดส  
1. ใบรับรองแพทยโดยใหระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บปวยที่ปรากฏ  
2. ทะเบียนบานของผูปวย  
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปวยเอดส  
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับกรณีผูปวยเอดสประสงครับเงินสงเคราะหผานธนาคาร 

งบประมาณและวิธีการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณ
ของตนเอง เพ่ือใหการสงเคราะหไดในกรณีดังนี้  

1. จายใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  
2. จายสมทบใหแกผูปวยเอดสตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับการสงเคราะหงบประมาณเบี้ยยังชีพจากรัฐอยูเดิม 

ในกรณีที่อัตราที่ไดรับจากรัฐนอยกวาอัตราที่เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน ในกรณีในการ  
จายเงินใหแกผูระบมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับมอบ อํานาจและตองไดรับ
การยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู หากเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารให
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา บันทึกรายละเอียด การโอนเงินในบัญชีการจายเงินสงเคราะห โดยใชหลักฐานการโอน 
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เงินเปนหลักฐานประกอบการจายเงินและใหเก็บ รักษาหลักฐานการจายหรือโอนเงินสงเคราะหเพ่ือการยัง

ชีพไวเพ่ือการตรวจสอบ  
3. การจายเงินใหจายไดในอัตราดังนี้  
3.1 จายตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  
3.2 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงคจายเกินกวาอัตราที่กําหนด สามารถกระทําได ทั้งนี้ต

องไมเกินกวาสองเทาของอัตราที่กําหนด หรือไมเกินกวาหนึ่งพันบาท โดยใหเสนอสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
และใหคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

3.3การจายเงินใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแตละประเภทใหจายไดในอัตราเดียวกัน ดวยวิธีหนึ่ง วิธี
ใดตามความประสงคของผูมีสิทธิไดรับเงินเงินสงเคราะห ดังตอไปนี้  

(1) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห  
(2) จายเปนเงินสดหรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ์ไดรับ 

เงินสงเคราะห การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสิ้นสุดลงในกรณีตอไปนี้  
1.ตาย  
2.ขาดคุณสมบัต ิ 
3.แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยผูปวยเอดส เปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีสิทธิไดรับ 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสดังกลาวสิ้นสุดลง ใหผูบริหารองคกรปกครองสวน    
ทองถิ่น สั่งระงับ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสําหรับบุคคลดังกลาวทันท ี 

หนาที่ของผูรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. เมื่อยายภูมิลําเนาจากองคการบริหารสวนตําบลสามพี่นอง ไปอยภููมิลําเนาอื่น  
3. ตองแจงขอมูลเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนอง ไดรับทราบ  
4. ใหผูที่รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการมีชีวิตอยูตอ องคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนอง ระหวาง 1-5 

ตุลาคม ของทุกป  
5. กรณีตาย ใหญาติของผูรับเงินเบี้ยยังชีพแจงการตาย ให องคการบริหารสวนตําบลสามพ่ีนองทราบ 

(พรอมสําเนามรณะบัตร) 



แผนผังแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
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โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

เป็นนโยบายสําคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบ
คุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อ
ความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพ่ือให้เด็กได้รับการ
ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด
และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2558 

            กลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีอยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน 
(รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 
กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
2559  
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2559 
            ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพ่ิมวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อ
เดือน 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
             ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการของรัฐ นํามาใช้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2562 
             ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
 คุณสมบัติ 
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 
1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย) 
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี 
3. อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
4. ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
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 * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
สถานที่รับลงทะเบียน 
สามารถลงทะเบียนได้ในพ้ืนที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้  
• กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 
• เมืองพัทยา          : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา  
• ส่วนภูมิภาค         : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล 

 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย 
1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน  
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 
6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีท่ีสมุดสูญหายให้ใช้ 
เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา) 
7. กรณีท่ีผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุก
คนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 
8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอ่ืนใดที่

แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2 
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ขั้นตอนการลงทะบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
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