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ค าน า 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร และส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการรับค าร้อง
ผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับกลุ่มคนดังกล่าว 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สู งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และท่ีแก้ ไขเพิ่ม เติม  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิท่ีพึงได้รับ 
รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มคนดังกล่าวและ
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 

และเดือน มกราคม – กันยายน ของทุกป ี
 

 
 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อรับเงนิเบี้ยยังชีพ
“ผู้สูงอาย”ุ 

 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
๓. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
 (ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ค) ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น  
ที่รัฐจัดให้เป็นประจ า 
 บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ !!! 
* กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว ย้ายเข้ามาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกแสมสาร จะต้องมาลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ภายในวันที่
ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน (เพื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง) 
 
 

 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินเบี้ยความพิการ 
“ผู้พิการ” 

 

๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
๓. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
หมายเหตุ !!! 
* กรณีได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้ว ย้ายเข้ามาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
จะต้องมาลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ภายในวันที่ย้าย  
(เพื่อมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง) 
 
 

 

  



 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนเพื่อรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 
เอกสารที่ใช ้
๑. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 
๒. ทะเบียนบ้าน พรอ้มส าเนา 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอ้มส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือ และเลขที่บญัชี) ส าหรับ
กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุผา่นธนาคาร 
 
หมายเหตุ * กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจให้ผู้อื่น   
เป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจติดต่อที่ อบต.โคกแสมสาร
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 

 

 

 

 

“ขอรับแบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ และยื่นเอกสำร
ประกอบได้ที่กองสวัสดิกำรสังคม อบต.โคกแสมสำร” 



 

ขั้นตอนการขึน้ทะเบียนเพื่อรับเงนิเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 
 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม “แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพคนพิการ” 
เอกสารที่ใช ้
๑. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการฉบับจริง 
พร้อมส าเนา 
๒. ทะเบียนบ้าน พรอ้มส าเนา 
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอ้มส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือ และเลขที่บญัชี) ส าหรับ
กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุผา่นธนาคาร 
 
หมายเหตุ * กรณีคนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจเป็น     
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน าหลักฐานของคนพิการ และ
ผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียน    
เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

“ขอรับแบบค ำขอขึ้นทะเบียนคนพิกำร และยื่นเอกสำร
ประกอบได้ที่กองสวัสดิกำรสังคม อบต.โคกแสมสำร” 



ค าชี้แจง 
กรณีย้ายภูมิล าเนาจากที่อื่น 

มายังต าบลโคกแสมสาร 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ผู้สู งอายุ  ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น  
ภายหลังได้ย้ ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ ในพื้นที่ต าบล         
โคกแสมสาร ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อที่ อบต.โคกแสมสาร แต่สิทธิในการรับเงินจะยังคงอยู่    
ที่เดิมจนสิ้นสุดปีงบประมาณ 

คนพิการ  ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น  
ภายหลังได้ย้ ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ ในพื้นที่ต าบล        
โคกแสมสาร ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ต่อที่ อบต.โคกแสมสาร ทันทีเพื่อที่จะได้มีสิทธิในการรับเงิน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
“ผู้สูงอาย”ุ 

 

  

 

“คนพิการ” 

  

 

 

 

 

 
 

 อบต.โคกแสมสาร จะด าเนินการเบิก-จ่าย ให้กับ
ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ายในเดือน
ตุลาคมปีถัดไป 

 

  อบต.โคกแสมสาร จะด าเนินการเบิก-จ่าย ให้กับ   
คนพิการที่มาขึ้นทะเบียนไว้ในเดือนถัดไปนับจากที่มา
ลงทะเบียน 

 
ก าหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ภายในวนัที่ 10 ของทุกเดือน 

 



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบชั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
 

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี  

 
 

ตำรำงค ำนวณเงินเบี้ยยังชีพรำยเดือน 
ส ำหรับผู้สูงอำยุ (แบบขั้นบันได) 

 

ขั้น ช่วงอาย ุ(ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่ ๑ ๖๐ - ๖๙ ป ี ๖๐๐ 

ขั้นที่ ๒ ๗๐ - ๗๙ ป ี ๗๐๐ 

ขั้นที่ ๓ ๘๐ - ๘๙ ป ี ๘๐๐ 

ขั้นที่ ๔ ๙๐ ปีขึ้นไป ๑,๐๐๐ 
 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ภายในวันที่              
๕ ธันวาคม ของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี) 

 

 จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุคิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
“ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้น
ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มต้ังแต่อายุ ๖๐ ปี 

 



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอาย ุ

 

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เท่าน้ัน 
๑. นาง ก เกิด ๓๐ กันยายน ๒๔๙๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นาง ก จะอายุ ๗๐ ปี 

หมายความว่า นาง ก จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๑) 

๒. นาง ข เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔๙๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นาง ข จะอายุ ๖๙ ปี 
หมายความว่า นาง ข จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท เท่าเดิมจนกว่าจะถึง
รอบปีถัดไป 
 
 
 

  

การนับรอบปีงบประมาณ คือ เร่ิมนับต้ังแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน เช่น 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบีย้ยังชีพ 

๑. ตาย 
๒. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
๔. ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุและคนพิการ 
๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
๒. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับ

เงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
๓. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ไปอยู่

ภูมิล าเนาอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร
ได้รับทราบ 

๔. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ ตุลาคม ของทุกปี 

๕. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ คนพิการ ต้องแจ้งการตาย         
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสารได้รับทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะ
บัตร) ภายใน ๗ วัน 

 
 

      
 

 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ 
๒. ด าเนินการท าบัตรคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(ศาลากลางจังหวัด) หรือติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสารด้วยตนเอง 
โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ เอกสารรับรองความพิการโยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 
 ๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน ๑ รูป 
 ๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน
 ของผู้ดูแลคนพิการ      จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
 
 

 
 

 
 

 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) 

โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 
๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรอง

ความพิการ 
๒. บัตรประจ าตัวคนพิการใบเดิม 
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว     จ านวน ๑ รูป 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน ๑ ฉบับ 
๖. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน     อย่างละ ๑ ฉบับ 
 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพกิาร 
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ศาลากลาง) 
 โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี 

๑. บัตรประจ าตัวคนพิการใบเก่า 
๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน      อย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้าน      อย่างละ ๑ ฉบับ 
๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง   จ านวน ๑ ฉบับ 

(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ ๓ ขึ้นไป) 

 



การยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
๑. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย 
สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
๓. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ 
๔. การยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร โดยน าหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
 ๔.๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 ๔.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 
 ๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
๕. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบ
อ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได ้
๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการสามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด 
๗. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่เขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการ  
ยื่นค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้า
ไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 
๘. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตลง ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วย
เอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร ทราบภายใน ๗ วัน 

 
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์/AIDs เทา่น้ัน 

 



เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนเพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ ๖๐๐ บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้
ทุกเดือนตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ ๖ ขวบ 
 

ใครได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
๑. รายเก่าส าหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม) 
๒. ส าหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์   

อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ก าหนด 
 

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 สามารถมาลงทะเบียนได้ตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้ 
 กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่ส านักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่ 
 เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
 ส่วนภูมิภาค : ลงทะเบียนที่ส านักงานเทศบาล หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 



คุณสมบัติผูม้ีสิทธ์ิขอรับเงินอุดหนุน 
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 
 ต้องมีสัญชาติไทย 
 พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหน่ึงมีสัญชาติไทย 
 เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนมีอายุครบ ๖ ปี 
 อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
 ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

 
ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน 
 มีสัญชาติไทย 
 เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้) 
 เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
 อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
 

 หมายเหตุ : มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่น ค าร้องขอลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 

 



เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
 

๑. แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.๐๑) 
๒. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.๐๒) 
๓. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
๔. สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
๕. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อ

เรียกธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 

๖. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ ๑ ที่มีชื่อของหญิงต้ังครรภ์ (ในกรณีที่สมุด
สูญหาย ให้ใช้ส าเนาหน้าที่ ๑ พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรอง
ส าเนา) 

๗. กรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน 
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรอง
เงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน หรือ
เอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 

๘. ส าเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะ หรือต าแหน่ง 
หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ ๑ และผู้รับรองคนที่ ๒ 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
  



































 

สารพันค าถาม ? 
ถาม 

    ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๐๓๕๗        
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ไม่ถือเป็นกรณีได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 

ถาม 

 บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรคสามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

 ขึ้นทะเบียนได้



ถาม 

 ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบ้ียคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้ว จะสามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุและรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

 ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้ 

 

ถาม 

 พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้น พระภิกษุสงฆ์ที่ ได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น          
เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น 

 

ถาม 

ข้าราชการที่ได้รับบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้ 

 

  



ถาม 

ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต. , รองนายก อบต. , สมาชิกสภา , 
ก านัน ,ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เนื่องจากมีเงินเดือนประจ าแต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้ 

 

ถาม 

 ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย 
สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

 ขึ้นทะเบียนได้ 

 

ถาม 

 ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ 

 ได้ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกแสมสาร 
 

หากมีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกแสมสาร 
โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๓๖ – ๗๘๗๗๒๘ 


