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ค าน า 
 

 ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลสันก าแพง   มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่ม  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559 

 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวฝ่าย
สวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลสันก าแพง จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น 

 ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลสันก าแพง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งท่ีท าให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน  
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนต่อไป 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย ุ และ คนพิการ จา้. 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   จา้ !!! 
 



 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

 * ผู้สูงอายุ * 
ตรวจสอบดูคุณสมบตัขิองตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

       (1)  มีสัญชาติไทย 

       (2)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง  ( ตามทะเบียนบ้าน ) 

(3)  เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป ( ปัจจุบัน อายุ    
     59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม ) 

(4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใด 
      จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญ 
      พิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ใน 
      สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
      ผู้ได้รับเงินเดือน คา่ตอบแทนรายได้ประจ า หรือ 
      ผลประโยชน ์ ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ัฐ   หรือองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิน่จัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการ 
      และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
      การจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น  

 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาใน 

พื้นทีเ่ทศบาลต าบลสันก าแพง  จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่   
เทศบาลต าบลสันก าแพง อีกครั้งหนึ่ง 
ภายใน 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี

              

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ต่อเนื่อง......ค่ะ 



ผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบตัขิองตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 

1)   มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ ในเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง  
                      (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3)  มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสรมิ 
      คุณภาพชีวิตคนพกิาร 

(4)  ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
      ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู่แลว้และได้ยา้ยเข้ามาในพื้นที่ เทศบาลต าบลสันก าแพง
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที ่เทศบาลต าบลสันก าแพง อีกครั้งหน่ึงภายใน 1 มกราคม - 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี 
 

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ 

 
 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” 
  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ 

รัฐที่ม ีรูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหต ุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง  
อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับ
มอบอ านาจติดต่อที่ เทศบาลต าบลสันก าแพง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ขอรับแบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ  
และยื่นเอกสำรประกอบ ได้ที่งำนสังคมสงเครำะห์ 
ฝ่ำยสวสัดิกำรสังคม  เทศบำลต ำบลสันก ำแพง *** 

 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 
  บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการฉบับจริง    พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญช)ี ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 

 
หมายเหต ุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อ านาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทน แต่ต้องน า
หลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย     
คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ด้วย 
 
 
 
 
 
 

*** ขอรับแบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ  
และยื่นเอกสำรประกอบ ได้ที่งำนสังคมสงเครำะห์ 
ฝ่ำยสวสัดิกำรสังคม  เทศบำลต ำบลสันก ำแพง *** 

 



ค าชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผู้ สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพอยู่แล้วใน 
พืน้ท่ีอ่ืน ภายหลงัได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพืน้ท่ี
เทศบาลต าบลสันก าแพง ให้มาแจ้งขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพต่อท่ี  เทศบาลต าบลสันก าแพง แต่สิทธิใน
การรับเงินยงั จะคงอยูท่ี่เดิมจนสิน้ปีงบประมาณ เช่น 

        นาง ก. รับเงินเบีย้ยงัชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่  ภายหลงัได้
แจ้งย้ายท่ีอยู่มาอยู่พืน้ท่ีเทศบาลต าบลสนัก าแพง ในวนัท่ี 20 
กรกฎาคม  2558  นาง ก. ต้องมาขึน้ทะเบียนใหม่  
ท่ีเทศบาลต าบลสนัก าแพง ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2558 แต ่นาง ก. จะยงัคงรับเงินเบีย้ยงัชีพท่ี อบต. กุ๊กไก่  อยู่
จนถึงเดือน กนัยายน 2559 และมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอาย ุ ท่ีเทศบาลต าบลสนัก าแพง ในเดือน ตลุาคม 2559 
เป็นต้นไป 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุและคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนทุกเดือน 
 ( ตามความเหมาะสม ) 

   ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ  ที่ท าการเทศบาล
ต าบลสนัก าแพง  ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี 
( นับจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ 
30 พฤศจิกายน ของทุกป ี) 
 

 

 

เทศบาลฯจะด าเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคน
พิการที่มาขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้ 
 



 
ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ หรือ

ผูร้บัมอบอ านาจ  

รับเงนิสดในนามผูส้งูอาย,ุคน

พิการ หรือผูร้ับมอบอ านาจ 

ตามจดุที่ไดแ้จง้ไว ้โดยจะมกีารแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

 



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบันการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ 
“ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือ
เป็นขัน้ ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี 

 
ตารางค านวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ 
( แบบขั้นบันได ) 

 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 
ขั้นที่  2 70 – 79 ปี 700 
ขั้นที่  3 80 – 89 ปี 800 
ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 
 
 



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอาย ุ

 

 
 
* การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุก
ปีเท่านั้น เช่น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
นาง ก. จะอายุ 70 ป ีหมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน
ละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป ี2558)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง 
ข. จะอายุ 69 ป ีหมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยงัชีพเดือนละ 
600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 
 
 

 
 

 
 
 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

     

 การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2560  จะเร่ิมตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 
ปีงบประมาณ 2561  จะเร่ิมตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 

 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยงัชีพ 
 

 

1. ตาย  
2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต เทศบาลต าบลสันก าแพง 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัต ิ 

 

หน้าที่ของผูร้ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุและคนพิการ 
 

1.  ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2.  กรณีผูร้ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้บัมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงิน

สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
3.  เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก เทศบาลต าบลสันก าแพง ไปอยู่

ภูมิล าเนาอื่นต้องแจ้งข้อมลูเพื่อให ้เทศบาลต าบลสันก าแพง ได้รับ
ทราบ  

4.  ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ต้องรายงานตัว
แสดงตน หรือรับรองการมีชีวิตอยู่ต่อ เทศบาลต าบลสันก าแพง 
ระหว่างวันที่  1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี หรือ เทศบาลต าบลสันก าแพง 
ก าหนด 
     5.  กรณีตาย ใหผู้้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให ้เทศบาลต าบลสันก าแพง ได้รับ
ทราบ ( พร้อมส าเนามรณบัตร ) ภายใน 7 วัน  



 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

1.  ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 

2.  ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์จงัหวัดเชียงใหม่  (ศาลากลาง
จังหวัด ) หรือที่ เทศบาลต าบลสันก าแพง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี ้
      2.1  เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะ
ทาง   (ตวัจรงิ) 
      2.2  รูปถ่ายคนพกิาร ขนาด 1 นิว้ จ านวน 2 รูป 
      2.3  ส าเนาทะเบยีนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
      2.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
      2.5  ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ 

3.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มา
ด้วย 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 

 การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตวัคนพิการ สามารถต่อได้ที่ 
ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัเชียงใหม่ (ศาลา
กลางจังหวัด) หรือท่ี เทศบาลต าบลสนัก าแพง โดยใช้เอกสาร

ดังต่อไปนี ้ 
 1.  สมุด/บัตรประจ าตัวคนพกิารเลม่เดิม 
 2.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว   จ านวน 1 รูป 
 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละจ านวน 1 ฉบับ 
 4.  หลักฐานผู้ดแูลคนพิการมีผูดู้แล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบบั 
 5.  กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ
ขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพกิารใหน้ าหลกัฐานตามข้อ 3-4 มาดว้ย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านกั
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดเชียงใหม่ (ศาลากลาง
จังหวัด) หรือที่ เทศบาลต าบลสนัก าแพง โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้  

 1.  สมุด/บัตรประจ าตัวคนพกิารเลม่เดิม 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
อย่างละ จ านวน 1 ฉบับ 
 3.  หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
 



การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ  (ต่อ) 
 

4.  หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบบั 
 5.  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
  
ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1.  ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง  

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสนั
ก าแพง 3.  การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค า

ร้องได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลสนัก าแพง โดยน า

หลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้ 
  3.1  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ  
    ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
  3.2  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 
  3.3  ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

4.  กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการ
สงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการ
แทนได ้
 



ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(ต่อ) 

 
5.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้ง 

ผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 
6.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้

ย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้า
ไปอยู่ใหม่ ( เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค า
ร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 

7.  กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต 
ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้อง  แจ้งให้ ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม เทศบาลต าบลสนัก าแพง ทราบภายใน 7 วัน ( พร้อมส าเนา

มรณบัตร ) 
 
 

 
 

 

ใบรบัรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เทา่นัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูคิุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรบัเงนิสงเคราะห ์
 



โครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอดุหนุนเด็กแรกเกิด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

          1. เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

          2. อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อความยากจน คือ ครัวเรือนท่ีสมาชิกในครอบครัว มี

รายได้เฉลี่ยต่่ากว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต่่ากว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี 

          3. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา /บิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 

          4. กรณีมารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ หรือเสียชีวิต 

อนุโลมให้บิดาเด็กสัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้

น่าเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา ท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐมาย่ืนเพื่อแสดงความจ่านงขอรับ

สิทธิ์ 

          5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรืออยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของ

รัฐ แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้ง

คราว หรือเบี้ยความพิการ ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงทะเบียน โครงกำรเงินอุดหนุน เพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 
2562 
          1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)  
          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ท่ีได้รับการรับรองแล้ว 
          3. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนของแม่เด็ก หรือพ่อของเด็ก หรือผู้ปกครองของเด็ก
แล้วแต่กรณ ี 
          4. ส่าเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
          5. ส่าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (น่ามายื่นหลังคลอด) 
          6. ส่าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สามารถยื่นภายหลังได้รับการแจ้งสิทธิ์) 
          7. ส่าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
          8. ส่าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 
หน่วยงำนรับลงทะเบียน (เทศบำลฯ) คัดกรองคุณสมบัต ิ

https://money.kapook.com/view187917.html
https://csg.dcy.go.th/file/n/%E0%B8%94%E0%B8%A301%20%E0%B8%87%E0%B8%9A62.pdf
https://csg.dcy.go.th/file/n/%E0%B8%94%E0%B8%A302%20%E0%B8%87%E0%B8%9A62.pdf


ผู้ลงทะเบียนกรอกเอกสารด้วยตัวเองในแบบดร.01 ดร.02 และแน บเอกสารการ

ประกอบการลงทะเบียนหน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบสถานะครัวเรือนเยี่ยมบ้านสอบ

ข้อเท็จจริงถ้ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้ผู้รับรองลงชื่อในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน(ดร.02) 

และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารความถูกต้องของเอกสารและจัดท่าประกาศรายชื่อ

ผู้ขอรับสิทธิฯ ณ ท่ีท่าการอปท.แห่งนั้นไม่น้อยกว่า 15 วัน และส่งเอกสารหลักฐานให้ส่านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดิม  15  นาที/ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด   5 - 6  นาที / ราย 
   หมายเหตุ :  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี  หรือตามระเบียบก าหนด 

 

เอกสารส าหรับการรับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 
       ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
       ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
       ๔.  ส าเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี ) 
 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

1 นาท ี /  ราย 
 

เสนอผู้บังคับบญัชา ( ผู้บริหาร )   1  นาท ี/ ราย 
 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
1  นาที / ราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม  1.5  นาที / ราย 

 

แจ้งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ  
 1  นาที / ราย 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ( การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

                          * ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดิม  15  นาที / ราย  เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด  5 - 6 นาที / ราย 
   หมายเหตุ :  รับขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือตามระเบียบก าหนด 

 
 

เอกสารส าหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
       ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
       ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
       ๔.  ส าเนาสมุดบัญชี ( กรณีโอนเข้าบัญชี ) 
 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ 

เสนอคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 

เสนอผู้บังคับบญัชา ( ผู้บริหาร )   1  นาท ี/ ราย 
 

ยื่นค ำขอข้ึนทะเบียนฯ พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
๑ นำที / รำย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน / สัมภาษณ์ / บันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติม  1.5  นาที / ราย 

 

แจ้งผล / ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบค าขอ  
 1  นาที / ราย 

 



ขั้นตอนกำรรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      คุณสมบัต ิ

                                                                                                                    

                                                                              

 

 

 

  

 

ยืน่ค ำขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสำรหลกัฐำน 

3 นำที/รำย 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สมัภาษณ์ ณ ภูมิล าเนาของผูย้ืน่ค  าขอ/

บนัทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม 

30 นาที/ราย 
30 นาที/ราย 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติั 

เอกสารส าหรับการรับข้ึนทะเบียน
ผูป่้วยเอดส์ 

1.ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนา 
2.ส าเนาทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 
3.ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
4.ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร 
(กรณีโอนเขา้บญัชี) 
5.ใบรับรองแพทยว์่าเป็นผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา (ผูบ้ริหาร)/แจง้ผลการข้ึน
ทะเบียนฯ 

2 นาที/ราย 

คุณสมบติั 
- มีภูมิล  าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลฯ 
- มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพหรือ
ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองไดเ้ล้ียงตนเ 
 



 

แผนผังกระบวนกำรโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

การลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ผู้ลงทะเบียน 

หญิงตั้งครรภห์รือมารดาเด็ก
ลงทะเบียน 

หน่วยงานรับลงทะเบียน 

(เทศบาลฯ) คดักรองคุณสมบติั 
ผูล้งทะเบียนกรอกเอกสารดว้ยตวัเองในแบบดร.01 ดร.02 

และแนบเอกสารการประกอบการลงทะเบียน 

หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบสถานะครัวเรือน
เยีย่มบา้นสอบขอ้เท็จจริงถา้มีคุณสมบติัครบตาม
เกณฑใ์หผู้รั้บรองลงช่ือในแบบรับรองสถานะของ

ครัวเรือน(ดร.02) 

หน่วยงานรับลงทะเบียนพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเอกสารความถูกตอ้งของเอกสารและ

จดัท าประกาศรายช่ือผูข้อรับสิทธิฯ ณ ท่ีท าการอปท.
แห่งนั้นไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ส่งเอกสารหลกัฐานให ้

ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


