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ค ำน ำ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส มีภารกิจหลักในการจัดสวัสดิการสังคม                 

และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขตเทศบาล รวมทั้งมีหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ โดยการรับลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับลงทะเบียนเพ่ือรับเงินเบี้ยความ

พิการ และรับค าขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกรมกิจการเด็กและ

เยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2565 

ดังนั้น เ พ่ือให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางปฏิบัติ                

ที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้จัดท า

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดข้ึน  

เทศบาลเมืองนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์และผู้ปกครองเด็กแรกเกิด มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่พึงได้รับและทราบแนวทางในการปฏิบัติที่

ชัดเจน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป      

      

 
       กองสวัสดิการสังคม  

              เทศบาลเมืองนราธิวาส  
                อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(1)  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน       
      (ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ) 
1.3 มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ 

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองนราธิวาส) 
1.4 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

  (ก) ผู้รับเงินบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
  (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ค) ผู้ที่ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที 

    รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า 
บุคคลตาม  (ก) (ข) หรือ (ค)  ไม่รวมถึงผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการ
อ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  :  กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิล าเนาไปยังองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่นับแต่วันที่ย้าย แต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น  โดยจะได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน 2566) และรับเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ใน
ปีงบประมาณถัดไป (ตุลาคม 2566) 

(๒)  ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๒.๑ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  
๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว 

** ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  
แล้วมาลงทะเบียน ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕  และในเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๖  จะมีสิทธิ
ได้รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖6 เป็นต้นไป ** 
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๒.๒ รับลงทะเบียนผู้สูงอายทุี่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗  ซึ่งนับอายุ 

จนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ (เป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๗)  ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่

เทศบาลเมืองนราธิวาส (ส าหรับในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 

๑ มกราคมของปีนั้น)  

** ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียนขอรับเงิน                

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และในเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๖ จะมีสิทธิได้รับ

เงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ** 

๒.๓ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองนราธิวาส แต่ยัง 

ไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน โดยก าหนดรับลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ย้าย แต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ โดย

จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมาณ (เดือนกันยายน ๒๕๖๖) 

และจะได้รับเงินจากเทศบาลเมืองนราธิวาสในปีงบประมาณถัดไป (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) เป็นต้นไป 

๒.๔ ให้ผู้สูงอายุยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความ 

จ าเป็น ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้

ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุพร้อมเอกสาร                   

การมอบอ านาจ 

๒.๕ ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงท่ี ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  

๒๕๖๕  และช่วงท่ี ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน  ๒๕๖๖  ณ กองสวัสดิการสังคม ส านักงานเทศบาลเมือง

นราธิวาส  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)  

(๓)   เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุ 

๓.๑ บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

๓.๓ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

(๔)   รายละเอียดในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

           กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มิสิทธิหรือบุคคลที่ได้รับ

มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ตามอัตราขั้นบันได ดังนี้ 

๔.๑ อายุ  ๖๐ – ๖๙ ปี  จะได้รับเงิน    ๖๐๐ บาท/เดือน 

๔.๒ อายุ  ๗๐ – ๗๙ ปี  จะได้รับเงิน    ๗๐๐ บาท/เดือน 

๔.๓ อายุ  ๘๐ – ๘๙ ปี  จะได้รับเงิน    ๘๐๐ บาท/เดือน 

๔.๔ อายุ  ๙๐ ปีขึ้นไป   จะได้รับเงิน  ๑,๐๐๐ บาท/เดือน  
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(๕)   การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๕.๑ ตาย 

๕.๒ ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

๕.๓ แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                   

*** คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ *** 

ข้อ ๖    ๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน (ต าบลบางนาค 

อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส) 

๓. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาลเมืองนราธิวาส) 

 ๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ                

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

(ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน   

ทีร่ัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า                    

    บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึงผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘               

หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 
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        ทะเบียนเลขที่..................../2567 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

            เขียนที่................................................................. 

        วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 

ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ..................................................นามสกุล..........................................                                                                        
เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ....................อายุ..................ปี  สัญชาติ.............................มีชื่ออยู่ในส าเนา  
ทะเบียนบ้านเลขที่................หมู่ท่ี/ชุมชน...................................ตรอก/ ซอย ................................ถนน..................................... 
ต าบล.......................อ าเภอ.......................จังหวดั................................รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์............................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่     อ่ืน ๆ  ........................ 
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................ 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  
  ไมไ่ด้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ         ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    
  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ       ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ........................................................................... 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง         รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ทะเบียนบ้าน 
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
  บัญชีเงินฝากธนาคาร...............................บัญชีเลขที่.........................................................ชื่อบัญชี............................................................. 

     “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 

     “ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ 

(ลงชื่อ) ....................................................................               (ลงชื่อ)  .........................................................................                          
         (.................................................................)                               (....................................................................)           

                       ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                                             เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย  ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 

เฉพาะกรณีผูสู้งอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน 

     ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น.............................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ) ..............................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  
----     ที่อยู่.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................โทรศัพท์............................................................... 
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- ๒ – 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน     
----    

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบในการลงทะเบียนครบถ้วน  
  เป็นผู้ที่รอตรวจสอบคุณสมบัต ิณ วันที่มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพ 
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................   

 
(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (...............................................) 
                    เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ........................................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว    
มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับขึ้นทะเบียน  

  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน………………………………….….. 

………………………………………………………………………………. 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                           (                                             ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                           (                                            )           
 

ค าสั่ง 
   รับขึ้นทะเบียน      ไม่รับขึ้นทะเบียน       อ่ืน ๆ ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................... 

       (ลงชื่อ) ............................................................ ...................... 

   นายก เทศมนตรี/นายก อบต. .............................................................. 

           วัน/เดือน/ปี  ............................................................................ 

    

 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติ    
ครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน.......................................    
พ.ศ.................. เป็นต้นไป  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนา ไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                      
ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น  ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ             
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 
 

ตัดตามรอยเส้นประ  ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้ 
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หนังสือมอบอ านาจ 

             ที่........................................................... 

      วันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า...................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร................................. 

เลขที่.......................................................ออกให้ ณ …………………..…………………..เมื่อวันที่........................................ 

อยู่บ้านเลขท่ี…………..……หมู่ที่………...ตรอก/ซอย…………………….…..…………ถนน………………………..…..……………… 

หมู่บ้าน/ชุมชน………………….………….ต าบล…….…….…………อ าเภอ…..…………………จังหวัด………………………………… 

 ขอมอบอ านาจให้.................................................................... ......ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร....................................... 

เลขที่.....................................................ออกให้ ณ ..............................................เมื่อวันที่ ......................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี…………..……หมู่ที่………...ตรอก/ซอย……………………….…..………….ถนน……………………..…..……………… 

หมู่บ้าน/ชุมชน………………….…………….ต าบล…….…….…………อ าเภอ…..…………………จังหวัด……………………………… 

 เป็นผู้มีอ านาจรับเงิน.................................................................แทนข้าพเจ้า “ ทั้งในขณะมีชีวิตออยู่ หรือ 

เสียชีวิตแล้ว ” จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้

กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้มอบอ านาจ 

    (...........................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับมอบอ านาจ 

  (...........................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................พยาน 

        (...........................................................) 

 

ลงชื่อ..................................................พยาน 

        (...........................................................) 
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  ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

คุณสมบัติ 
1. อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในปีงบประมาณ 2567  เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2507 ) 
2. มีสัญชาตไิทย มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. ไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น เงินบ านาญ  เบี้ยหวดั บ านาญพิเศษ 
    หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
     

ประจ าปงงบประมาณ พศ.ศ 5666 

             สถานที่ลงทะเบียน 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส  
            โทร. 073-512088     

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ตวัจริง) 
2. ทะเบียนบา้น (ตัวจริง) 
3. สมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง) 
   * กรณีที่ไม่ใช้สมุดบัญชีของผูสู้งอายุต้องมีหนังสือ 
     มอบอ านาจและบตัรประจ าตัวประชาชน 
     ของผู้รับมอบอ านาจ แนบ * 
    

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผูสู้อายุ     
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

เอกสารแบบค าขอลงทะเบียน 
น าแบบค าขอลงทะเบียน 

เสนอความเห็นคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

    

กรณยี้ายที่อยู ่

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จากเทศบาลเมืองนราธิวาส 

(ปีงบประมาณใหม่) 
เจ้าหน้าท่ีท าการประสานการ 
ลงทะเบียนรบัเบี้ยยังชีพฯจาก 
อปท. (เดิม) เพื่อใหจ้ าหน่าย 
ออกจากระบบสารสนเทศฯ  
พร้อมท าหนังสือส่งให้ อปท. (เดิม) 
 
    

 
รอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จากเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ตามปีงบประมาณ ท่ีแจ้งให้ 

ณ วันลงทะเบียน 
** เงินจะเข้าบัญชี ไม่เกินวันที่  

10  ของทุกเดือน ** 
    

น าเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม 
ตามปีงบประมาณ 

อายุ 60-69 ปี 
ได้รับเงิน 

600 บาท/เดือน 

อายุ 70-79 ปี 
ได้รับเงิน 

700 บาท/เดือน 

อายุ 80-89 ปี 
ได้รับเงิน 

800 บาท/เดือน 

อายุ 90 ปีขึ้นไป 
ได้รับเงิน 

1,000 บาท/เดือน 
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1) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 
และเดือนมกราคม – กันยายน 2566  จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2566  เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ) เช่น ผู้สูงอายุ เกิดวันที่              
15 พฤษภาคม 2506  ซึ่งมีอายุครบ 60  ปีบริบูรณ์แล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน  1  ตุลาคม  2566  เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ) 

2) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)  ที่มาลงทะเบียนขอรับเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2565  และเดือนมกราคม – กันยายน 2566  จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567  โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ  60 ปี          
บริบูรณ์ เช่น  ผู้สูงอายุเกิดวันที่  20  มิถุนายน  2507  ซึ่งจะมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  ในวันที่  19  เดือนมิถุนายน  2567  จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ 

 เดือนกรกฎาคม  2567  เป็นต้นไป 
 

** ทั้งนี้  การค านวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิมท่ีอยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค านวณตามปีงบประมาณ
เช่นเดิม (ไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ) ส าหรับผู้สูงอายุรายใหม่ (ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) ที่ยื่น ค าขอลงทะเบียนตามข้อ 1  ให้มีสิทธิได้รับ
เงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไปตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยตรวจสอบคุณสมบัติ ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ
ส าหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567  ที่ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ 2 ให้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 
60  ปีบริบูรณ์ (ผู้สูงอายที่เกิดวันที่ 1  ของเดือน จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนเกิดของตนเอง)  ทั้งนี้  ในปีงบประมาณถัดไปก็จะนับอายุเหมือนกับผู้สูงอายุ
รายเดิมท่ีอยู่ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 
** หมายเหตุ    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มาลงทะเบียนในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2565 และให้บันทึกข้อมูล 

ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2565  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการขอสนับสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2567  จากส านักงบประมาณ  
ทั้งนี้ การลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกันยายน 2566 ให้เป็นการลงทะเบียนเพื่อเก็บตกและให้บันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
 

              การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
                           ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจกิายน 2565  และเดือนมกราคม – กันยายน 2566 

ต.ค.65 

ลงทะเบียน ต.ค. – พ.ย. 2565 ลงทะเบียน ม.ค. – ก.ย.  2565 
 งด 

พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 
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การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายปุระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

 

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน 

             
 

 เกิดก่อน  2  กันยายน  2507  **  ** 
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ตารางรับเงินของผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

( เร่ิมรับเงินตั้งแต่ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ) 

   
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด เดือนที่เริ่มรับเงิน หมายเหตุ 

เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 ตุลาคม 2566 งบ 2567 

2 - 30 กันยายน 2506 ตุลาคม 2566 งบ 2567 

1 ตุลาคม 2506 ตุลาคม 2566 งบ 2567 

2 - 31 ตุลาคม 2506 พฤศจิกายน 2566 งบ 2567 

1 พฤศจิกายน 2506 พฤศจิกายน 2566 งบ 2567 

2 - 30 พฤศจิกายน 2506 ธันวาคม 2566 งบ 2567 

1 ธันวาคม 2506 ธันวาคม 2566 งบ 2567 

2 - 31 ธันวาคม 2506 มกราคม 2567 งบ 2567 

1 มกราคม 2507 มกราคม 2567 งบ 2567 

2 - 31 มกราคม 2507 กุมภาพันธ์ 2567 งบ 2567 

1 กุมภาพันธ์ 2507 กุมภาพันธ์ 2567 งบ 2567 

2 - 28 กุมภาพันธ์ 2507 มีนาคม 2567 งบ 2567 

1 มีนาคม 2507 มีนาคม 2567 งบ 2567 

2 - 31 มีนาคม 2507 เมษายน 2567 งบ 2567 

1 เมษายน 2507 เมษายน 2567 งบ 2567 

2 - 30 เมษายน 2507 พฤษภาคม 2567 งบ 2567 

1 พฤษภาคม 2507 พฤษภาคม 2567 งบ 2567 

2 - 31 พฤษภาคม 2507 มิถุนายน 2567 งบ 2567 

1 มิถุนายน 2507 มิถุนายน 2567 งบ 2567 

2 - 30 มิถุนายน 2507 กรกฎาคม 2567 งบ 2567 

1 กรกฎาคม 2507 กรกฎาคม 2567 งบ 2567 

2 - 31 กรกฎาคม 2507 สิงหาคม 2567 งบ 2567 

1 สิงหาคม 2507 สิงหาคม 2567 งบ 2567 

2 - 31 สิงหาคม 2507 กันยายน 2567 งบ 2567 

1 กันยายน 2507 กันยายน 2567 งบ 2567 

หมายเหตุ การนับอายุตามนัยมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1)   ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
1.3 มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
      (ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ) 
1.4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

**  ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้าย 
ภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นค าขอรับ
เงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิล าเนาและให้ได้รับเงินเบี้ยความ
พิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับ
การยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 
 

ตัวอย่างบัตรและสมุดประจ าตัวคนพิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rs  
 

เบ้ียยังชีพความพิการ 

แบบเก่า 

แบบใหม่ 
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(2)   ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ 

  ให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ที่ท า
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ
พิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังนี้ 
  2.1 บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  2.2 ทะเบียนบ้าน 
  2.3 บัตรประจ าตัวประชาชน  
  2.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

โดยให้คนพิการยื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ระหว่างเวลา 
08.30  น. – 16.30 น.  (ในวันและเวลาราชการ) 

  **  ส าหรับคนพิการ ซึ่งไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  ให้มอบอ านาจให้ผู้ดูแล
คนพิการยื่นค าขอแทนได้ โดยมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไป
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

(3)   รายละเอียดในการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สิทธิหรือผู้ดูแลคนพิการ 
ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน  โดยคนพิการที่มีอายุต่ ากว่า  18  ปี ในวันที่  1  ของเดือนจะมีสิทธิรับเงินเบี้ย
ความพิการ  1,000  บาท หากในวันที่  1  ของเดือน คนพิการมีอายุ  18  ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ในเดือนนั้น
จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  800  บาท 

(4)   การสิ้นสุดการได้รับเงนิเบี้ยความพิการ 
  สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้ 
  4.1 ถึงแก่กรรม 
  4.2 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 
  4.3 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
สิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ 

  ***  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ *** 
  ข้อ 6 1. มีสัญชาติไทย 
   2. มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
   3. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน 
   4. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
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ขั้นตอนการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

  (1)  ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยออกไปรับรองความพิการ 
(2) ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวความพิการ  ได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 

มนุษย์จังหวัดนราธิวาส  

หลักฐานท่ีใช้ มีดังน้ี 
   2.1 ใบรับรองความพิการทีร่ับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง  (ออกให้โดยโรงพยาบาล) 
   2.2 รูปถ่ายคนพิการหน้าตรง  ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน   2   รูป 
   2.3 ทะเบียนบ้าน     
   2.4 บัตรประจ าตัวประชาชน 
   2.5 ถ้าคนพิการประสงค์จะให้มีผู้ดูแลคนพิการ ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลมาด้วย 

(3) กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มาติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
ใหน้ าหลักฐาน ตามข้อ  2.4 และ 2.5  มาด้วย 

ขั้นตอนการต่อบัตรประจ าตัวคนพิการ 

(1) บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุ  8  ปี  นับตั้งแต่วันออกบัตร เมื่อครบก าหนดแล้ว คนพิการ 

ต้องยื่นค าขอเพ่ือขอมีบัตรประจ าตัวใหม่ ณ สถานที่ให้บริการออกบัตร 

(2) การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส  

หลักฐานท่ีใช้ มีดังน้ี 
1. สมุด / บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  

   2. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว   จ านวน   1  รูป 
   3. บัตรประจ าตัวประชาชน 
   4. ทะเบียนบ้าน 
   5. กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ  
2.4 และ 2.5  มาด้วย 
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การเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ 

การด าเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส  

หลักฐานท่ีใช้ มีดังน้ี 
1. สมุด / บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม  

   2. รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว   จ านวน   1  รูป 
   3. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านคนพิการ 
   4. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ดูแลเดิม 
   5. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้ดูแลใหม่ 
   6. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
   7. บัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง 
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ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ ชั้น 1 

สีแยกไฟแดง สายนราธิวาส – ยี่งอ – ปตัตาน ี

                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนผู้พิการและยื่นท าบัตรทอง – เงิน เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

ขั้นตอน หลักฐาน สถานที่ 

1. ผู้พิการพบแพทย์ เพื่อขอ 
   หนังสือรับรองความพิการ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

2. ท าบัตรพิการ 1. เอกสารรับรองความพิการ (ตัวจริง) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ 
   ถ้าเป็นเด็ก ถ่ายเอกสารสูติบตัร  1  ใบ 
4. รูปถ่าย  1  นิ้ว  2  รูป 

ส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดนราธิวาส 

3. บัตรทองผู้พิการ 1. ส าเนาบตัรผู้พิการ  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ 
   ถ้าเป็นเด็ก ถ่ายเอกสารสูติบตัร  1  ใบ 

โรงพยาบาลตามที่อยู่ในส าเนาทะเบียน  
(เช่น มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียน อ.ระแงะ ให้
ไปท าบัตรทองผู้พิการ โรงพยาบาลระแงะ) 

4. ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยงัชีพ 1. ส าเนาบตัรผู้พิการ  1  ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ 
   ถ้าเป็นเด็ก ถ่ายเอกสารสูติบตัร  1  ใบ 

ที่ส านักงาน อบต. หรือ เทศบาล ในเขตที่มี
ชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบา้น 

หมำยเหต ุ    1. กรณีเป็นเด็กหรือผู้พิการไม่สามารถไปด าเนนิการได้ด้วยตนเอง ให้ผูท้ี่ไปท าแทนเตรียมหลักฐาน 
     - ส าเนาบัตรประชาชน  1  ใบ    - ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ใบ 
         2. กรณีสิทธิเบิก , สิทธบิัตรประกันสงัคมไม่ต้องเปลี่ยนสิทธิ 

บริษัทอีซูซุ 

ร้านศวิะเทรดดิง้ 

สถานสงเคราะห์ 

ตึกกระทรวงแรงงาน 

เด็ก 
บ้านพักเด็กและ 

ครอบครัว 
ส านักงาน 

ประกนัสังคม 

ศาลากลาง 

ศาลจังหวัด 

ส านักอัยการจังหวัด 

ขั้นตอนการไปรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
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แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

 

 

 

ข้อมูลคนพิการ                                                                         เขียนที่............................................................................ 

       วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................... 

                     ค าน าหน้านาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น  ๆ(ระบ)ุ........................................ 
ชื่อ................................................นามสกุล....................................................เกิดวันที่.............เดือน ...............................พ.ศ. ...................    
อายุ..............ปี  สัญชาติ..................เชื้อชาติ...............ศาสนา....................มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่..............หมู่ที่............... 
ตรอก/ ซอย.................................. ถนน........................................ชุมชน….................................ต าบล ........................................................  
อ าเภอ .................................จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นค าขอ   ----  
ประเภทความพิการ     ความพิการทางการเห็น                                  ความพิการทางสติปัญญา 

 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย     ความพิการทางการเรียนรู ้   ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

ร่างกาย         ความพิการทางออทิสติก    ความพิการทางจติใจหรือพฤติกรรม    พิการซ้ าซ้อน    ไม่ระบุความพิการ 

สถานภาพ    โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่น ๆ ......................................................... 

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ ..............................................................................โทรศัพท์.......................................................................................... 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  

 ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยงัชีพ   เคยได้รับ (ยา้ยภมูิล าเนา) เข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ .............................................................................................. 
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ) ...................................................... 
 มีอาชีพ (ระบุ) ...................................................... รายได้ต่อเดือน (ระบุ)...........................................................................(บาท)  
 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
ธนาคาร........................................................ ชื่อบัญชี ....................................................................... เลขที่บัญชี.................................................................................. 

พร้อมแนบเอกสารดังนี ้

  ส าเนาบัตรประจ าตวัคนพิการ              ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ( ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร ) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน)   
      ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินการตามกฎหมาย 
(ลงชื่อ) ..........................................................................................                                 (ลงชื่อ) .......................................................................................... 
        (.........................................................................................)                                       (........................................................................................)           
             ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ                                                  เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน  ตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ              
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผูดู้แลคนพิการตามระเบียบฯ                                
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ ) ..................................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน ----  ที่อยู่ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. โทรศัพท์ …………………………………………………..….. 

     ทะเบียนเลขท่ี ............../…………… 
 

หมายเหตุ :  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไมต่อ้งการออก และท าเครื่องหมาย    ในช่อง     หน้าข้อความที่ต้องการ  
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ไดต้รวจสอบคุณสมบตัิของ ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว 
.............................................................. .......................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
---- 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
เนื่องจาก........................................................................ 
...................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)....................................................................... 
        (.....................................................................) 
 

                   เจ้าหน้าที่ผู้รบัลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน   
  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................ 
                    (.............................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................ 
                    (.............................................................) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................ 
                    (.............................................................) 

ค าสั่ง 
             รับลงทะเบียน           ไม่รับลงทะเบียน     อ่ืนๆ …………………………………………………… 
 
                                              (ลงชื่อ)……………………………..……………. 
                                                        (..............................................) 
                                                        .................................................. 
                                         วัน/เดือน/ปี.................................................. 
 
     

ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                            
 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ............. 

ชื่อ-สกลุ...............................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ---- 

        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจะได้รับ

เงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือน.........................................พ.ศ. ................ ในอัตราเดือนละ 800 / 1000 บาท กรณีคนพิการ                  

ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งใหม่โดยทันท ี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

หมายเหตุ : คนพิการที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 

 

  17 



 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาตไิทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคณุภาพชีวิติคนพิการ 
    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
     

             สถานที่ลงทะเบียน 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส  
            โทร. 073-512088     

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ตวัจริง) 
2. ทะเบียนบา้น (ตัวจริง) 
3. สมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง) 
   * กรณีที่ไม่ใช้สมุดบัญชีของผูสู้งอายุต้องมีหนังสือ 
     มอบอ านาจและบตัรประจ าตัวประชาชน 
     ของผู้รับมอบอ านาจ แนบ *   

บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศเบี้ยความพิการ      
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

เอกสารแบบค าขอลงทะเบียน 
น าแบบค าขอลงทะเบียน 

เสนอความเห็นคณะกรรมการ 
ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

    

รอรับเบี้ยความพิการ 
จากเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ในเดือนถัดไป (นับตัง้แต่เดือนทีม่าลงทะเบียน) 
** เงินจะเข้าบัญชี ไม่เกินวนัที่  10  ของทุกเดือน ** 
    

น าเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม 
ตามปีงบประมาณ 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

  18 

อายุต่ ากว่า  18  ปี ได้รับเงิน  1,000  บาท/เดือน    

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับเงิน  800  บาท/เดือน    



                                                                   

 

 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1)   ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      ( ต าบลบางนาค  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ) 
2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ 

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

(2)   ขั้นตอนการยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออก 
ให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

2. การยื่นค าขอรับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอ านาจให้
ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนก็ได้ โดยใช้หลักฐานดังนี้ 
   2.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
   2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง 
   2.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
   2.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
  3. เมื่อผู้ป่วยเอดส์มายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ ตามข้อ 2 แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของกอง
สวัสดิการสังคม มีหน้าที่ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควร
ได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ เพ่ือการยังชีพเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
  โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ  500  บาท 

(3)   การสิ้นสุดการได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  1. ถึงแก่กรรม 
  2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 

   *** คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ *** 
  ข้อ 6 1. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่
สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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(4)   ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

1. กรณีผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถยื่นค า 

ร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ทุกกรณ ี
2. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อยู่แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิล าเนา   

(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่แห่งใหม่ (เพ่ือรับเงิน
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่)  ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับ เงิน
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนาเท่านั้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่า ป่วยเป็นโรคเอดส์ / AIDS เท่านั้น 
หากระบุว่าเป็น  HIV  หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห ์
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   ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ 

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รบัรองและท าการวินิจฉัยแลว้ 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง 
    หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ 
    เลี้ยงตนเองได้ ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
    ผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้มีปัญหาซ้ าซ้อน  
   หรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง 
    บริการของรัฐเป็นผู้ได้รบัการพิจารณาก่อน 
     

             สถานที่ลงทะเบียน 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส  
          โทร. 073-512088     

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ตวัจริง) 
2. ทะเบียนบา้น (ตัวจริง) 
3. ใบรับรองแพทย์ 
4. สมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริง) 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ

  21 

   เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  
ออกไปตรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ขอรับการสงเคราะห์  
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่  
แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยังชีพเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  
ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
 

รอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
จากเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เดือนละ  500  บาท 
    



                                                                   

 

 

คุณสมบัติของผูม้ีสิทธจิะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(1)   หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

1.1 คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ  
1) มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อ หรือแม่มีสัญชาติไทย)   
2) เด็กท่ีมีอายุไม่เกิน 6 ปี  
3) อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  
4) ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  

1.2 คุณสมบัติผู้ปกครองท่ีมีสิทธิลงทะเบียน  
1) มีสัญชาติไทย  
2) เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
3) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย  
4) อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท  

ต่อคน ต่อปี  โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือด้วย
เหตุอื่นตามกฎหมาย และสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบปีที่ผ่านมา 
แต่ไม่นับรวมลูกจ้างครัวเรือน  

1.3 กรณีผู้ปกครองไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กมีสัญชาติไทย  
1) เป็นบุคคลที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
2) เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย  
3) อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท  

ต่อคน ต่อปี โดยสมาชิกต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือด้วย
เหตุอ่ืนตามกฎหมาย และสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบปีที่ผ่านมา 
แต่ไม่นับรวมลูกจ้างครัวเรือน  

4) ผู้ปกครองและเด็กอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  

** ทั้งนี้มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นค าร้องขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงิน 
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ** 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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(2)   การลงทะเบียนขอรับสิทธิ  

2.1 ลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน  
ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เด็กอาศัยอยู่ 

จริงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิเงิ นอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ได้ทีก่องสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส   

1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย  
1.1) แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  
1.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
1.3) สูติบัตรเด็กแรกเกิด  
1.4) บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค ์(Smart Card) ของผู้ปกครอง  
1.5) กรณีท่ีผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้อง            

ขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน    
หรือ หนังสือรับรองรายได้ ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า เดือนล่าสุด (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่
นายจ้างลงนาม)  

1.6) เอกสาร หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่งหรือ 
เอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนท่ี 2  

2.2 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”   
ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน “เงินเด็ก”ด าเนินการดาวน์โหลด แอพ 

พลิเคชัน D.DOPA และ แอพพลิเคชัน “เงินเด็ก”สามารถดาวน์โหลด ได้จากระบบ IOS (App Store) และระบบ 
Android (Play Store) ทั้งนี้ผู้ปกครองจะต้องพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานเขต 
จากนั้นให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง ก่อนด าเนินการลงทะเบียนขอรับสิทธิเงิน
อุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”  

1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย  
1.1) หลักฐานในการรับรองสถานะของครัวเรือน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที ่

ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และและผู้รับรองคนที่ 2  
1.2) กรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้อง  

ขอลงทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือ
หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) โดยผู้ยื่น
ค าร้องขอลงทะเบียน รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  

2.3 การลงทะเบียนของผู้ปกครองซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย  
ผู้ปกครองที่ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่เด็กแรกเกิดมีสัญชาติไทย ที่เด็ก 

อาศัยอยู่จริงในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถยื่นค าร้องขอลงทะเบียนได้ที่  กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองนราธิวาส  
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1) เอกสารประกอบการลงทะเบียน ประกอบด้วย  
1.1) แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)  
1.2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
1.3) บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง 

ทะเบียน  
1.4) สูติบัตรเด็กแรกเกิด  
1.5) กรณีท่ีผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้อง           

ขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน      
หรือ หนังสือรับรองรายได้ ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)  

1.6) เอกสาร หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่งหรือ 
เอกสารอื่นใด ของ  ผู้รับรองคนท่ี 1 และผู้รับรองคนท่ี 2  
    1.7) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก
เผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น)  * ทั้งนี้ให้ถือวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเอกสารครบถ้วนเป็นวันที่ยื่นค าร้องขอ
ลงทะเบียน * 

 2.4 การรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  
   1) กรณีท่ีสมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องรับรอง
สถานะของครัวเรือน (ไม่ต้องยื่นแบบ ดร.02 ) โดยให้น าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนมายื่นลงทะเบียนด้วย 
   2) นอกเหนือจากข้อ 1)  ต้องมีการรับรองสถานะของครัวเรือน  

(3)   การรับรองสถานะของครัวเรือน ต้องมีผู้รับรอง 2 คน ซึ่งมีต าแหน่งอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ 

ชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ประธานชุมชน ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องไม่
เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยของ      
เด็กแรกเกิด  

วิธีการค านวณรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย   
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หมายถึง ครัวเรือนเด็กแรกเกิดท่ีสมาชิกมีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน  

100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี ้ให้นับรวมรายได้ในรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นที่อยู่
ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่นับรวมลูกจ้างที่เป็นสมาชิกครัวเรือน  

รายได้ หมายถึง รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ประกอบด้วย (ค านิยามโครงการรายได้และการ 
กระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2545)   

1) ค่าจ้างและเงินเดือน เงินรางวัล เงินโบนัส เป็นต้น  
2) ก าไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืน ๆ  
 

   24 



                                                                   

3) รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล  
4) เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บ าเหน็จ บ านาญ เงินทุนการศึกษา  
5) รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก ่มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง  

เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมิน ค่าเช่าบ้านที่ครัวเรือนเป็น
เจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อ  

6) รายรับที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต เงินรางวัลสลาก 
กินแบ่ง และรายรับอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน  

วิธีการค านวณรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  
                        =       รายได้ของสมาชิกในครัวเรือนของเด็กแรกเกิดรวมกันทั้งหมด  
                                 จ านวนสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเด็กแรกเกิด (รวมเด็กแรกเกิดด้วย)  

ตัวอย่างที่ 1 เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  
 

 มารดา บิดา เด็กแรกเกิด ปู ่ ย่า 
จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน      
รายได้ของสมาชิก/เดือน - 12,000 - 10,000 10,000 
รายได้ของสมาชิก/ปี - 144,000 - 120,000 120,000 
การคิดค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน = 144,000+120,000+120,000 = 384,000 = 76,800 บาท ต่อคน ต่อปี                               

                    5                                5 
                     

                    ครัวเรือนมีสมาชิกท้ังหมด 5 คน มีสมาชิกที่มีรายได้ 3 คน คือ บิดา ปู ่และย่า ดังนั้น ครัวเรือนมี
รายได้รวมทั้งหมด 384,000 บาท ต่อปี เมื่อน ามาหารกับสมาชิกทั้งหมด 5 คน  

                   ผลลัพธ์ คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 76,800 บาท ต่อคน ต่อปี ซึ่งไม่เกิน 100,000 บาท 
ต่อคน ต่อปี จึงมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

ตัวอย่างที่ 2 เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  
 มารดา บิดา เด็กแรกเกิด บุตรอายุ 8 ขวบ 
จ านวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ด้วยกัน     
รายได้ของสมาชิก/เดือน 18,000 20,000        -           - 
รายได้ของสมาชิก/ปี 216,000 240,000        -           - 
การคิดค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน  

= 144,000+120,000+120,000 = 384,000 = 76,800 บาท ต่อคน ต่อปี                               
                    4                                4 

 

ครัวเรือนมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน มีสมาชิกที่มีรายได้ 2 คน คือ บิดากับมารดา ดังนั้นครัวเรือนมีรายได้รวมทั้งหมด  
456,000 บาท ต่อปี เมื่อน ามาหารกับสมาชิกทั้งหมด 4 คน  

ผลลัพธ์ คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 114,000 บาท ต่อคน ต่อปี ซึ่งมี 
รายได้เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี จึงไม่มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
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(4)   การเปลี่ยนแปลงสิทธิ  

การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนฯ สามารถด าเนินการได ้2 วิธี ดังนี้  
4.1 ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ผ่านหน่วยลงทะเบียน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ให้ยื่นแบบค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ผู้รับ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.06) และแนบเอกสารตามข้อ 3.1 1ข้อ 1) พร้อมเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  

1) แบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ (ถ้ามี)   
2) ใบมรณบัตร กรณีผู้ปกครองรายเดิมถึงแก่ความตาย  

4.2 ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 3.1 ข้อ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  

       1) แบบให้ความยินยอมเปลี่ยนแปลงสิทธิ (ถ้ามี)   
2) ใบมรณบัตร กรณีผู้ปกครองรายเดิมถึงแก่ความตาย  

(5)  การสิ้นสุดสิทธิ  
การสิ้นสุดสิทธิรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในกรณี ดังต่อไปนี้  

5.1) เด็กแรกเกิดมีอายุครบ 6 ปี  
5.2) เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย  
5.3) ผู้ปกครองยื่นค าขอสละสิทธิเป็นหนังสือ โดยมีหลักฐานชัดเจน  
5.4) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ  

(6)  ช่องทางการติดต่อ  
  6.1) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 073-512088  
            6.2) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ 
073-532105 
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แบบค าร้องขอลงทะเบียน 

เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ...................... 
 

หน่วยงานรับลงทะเบียน  เทศบาลเมืองนราธิวาส  
                        วันที ่               เดือน       พ.ศ.   

    1. ข้อมูลผู้ลงทะเบียน    เป็นผู้ลงทะเบยีนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ   
1.1  บิดา       มารดา     ผู้ปกครอง ความสมัพันธ์กับเด็กแรกเกิด    ระบุ                                                         

.      
 1.2 เด็กชาย   เด็กหญิง    นาย นาง นางสาว                   . 
 1.3 เลขประจ าตัวประชาชน   -  -  -  -  
 1.4 เกิดเมื่อวันที ่                       เดือน                                พ.ศ.                       อาย ุ                   ปี 
 1.5 สัญชาต ิ    
 1.6 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

     บ้านเลขท่ี                 หมู่ที ่            หมู่บ้าน/ชุมชน                ตรอก/ซอย                  .       .              
     ถนน                 ต าบล    อ าเภอ                                    

.     
     จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์    
     โทรศัพท์บ้าน  -  -   โทรศพัท์มือถือ   -  -     

 1.7 ที่อยู่ปัจจุบัน           ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
     บ้านเลขท่ี     ชุมชน                         ตรอก/ซอย                       ถนน             . 
     ต าบล       บางนาค        อ าเภอ       เมืองนราธิวาส     จังหวัด         นราธิวาส             รหัสไปรษณีย์  96000 
     โทรศัพท์บ้าน  -  -   โทรศพัท์มือถือ   -  -    

 1.8 อาชีพ       ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ประกอบอาชีพ   ระบุ          . 
            1.9 การศึกษา  ไมไ่ด้รับการศึกษา     ก าลังศึกษา   จบการศึกษา (สูงสุด)          . 

  2. ข้อมูลเด็ก (ตามสูติบัตร)   
  2.1 ช่ือ - นามสกลุ เด็กชาย   เด็กหญิง              
  2.2 เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -  
  2.3 เกิดเมื่อวันท่ี  เดือน    พ.ศ.    

ข้อมูลมารดา 
2.4 เด็กหญิง นาง นางสาว                      

. 
 2.5 เลขประจ าตัวประชาชน   -  -  -  -  

2.6 อาย ุ                ปี                        2.7 สัญชาติ                 
ข้อมูลบิดา  
  ไม่ปรากฏบิดา 
2.10 เด็กชาย  นาย                     

. 
 2.11 เลขประจ าตัวประชาชน   -  -  -  -  

2.12 อายุ              ปี                       2.13 สัญชาติ                  

 

 

แบบ ดร.01 

  27 



                                                                   

 
3. ช่องทางการรับเงินอุดหนุน เลือกเพียง 1 ธนาคาร  (เฉพาะผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนที่ไม่มีสัญชาติไทย) 

          ธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ธนาคารออมสิน  ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  

                ช่ือบัญช ี                                           เลขท่ีบัญ        .  

4. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

    4.1 แบบค าร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 

   4.2 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  

   4.3 ส าเนาสูติบตัรเด็กแรกเกดิ 

  4.4 หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจ าเป็นสมาชิก ในครัวเรือนที่เป็น 

           เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จ านวน................................ใบ  

 4.5 ส าเนาเอกสาร หรือบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดทีแ่สดงสถานะหรอืต าแหน่งของผู้รับรองคนท่ี 1  
           และผู้รับรองคนท่ี 2 

   4.6 ส าเนาหน้าแรกสมุดบญัชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

                  (เฉพาะผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนที่ไมม่ีสญัชาตไิทย) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารที่ได้ยื่นนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยินยอมให้น าข้อมูลในบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมภาพใบหน้าของข้าพเจ้าไปใช้
เพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สิน หากข้อความและเอกสารที่ยื่นเรื่องนี้
เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินในส่วนที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ หรือยินยอมให้หักจากสวัสดิการอื่น หรือหักจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของข้าพเจ้าได้ ในการนี้ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 
 

        (ลงชื่อ)........................................................ผู้ลงทะเบียน      (ลงชื่อ)................................................................ผู้รับลงทะเบียน 
    (.....................................................................)         (...................................................................) 
วันที่ลงทะเบียน.................................................................   ต าแหน่ง.................................................................... 
                   วันที่ลงทะเบียน..................................................................... 
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 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 

ตารางแสดงจ านวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที่    เลขประจ าตวัประชาชน             ชื่อ นามสกุล อายุ 

 ความสัมพันธ ์
     กับเด็ก        อาชีพ รายได/้เดือน 

บัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ 

 

 ม ี
 

ไม่มี 

         
         
         
         
         
         
         

 

จ านวนสมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด         คน (นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย) 

รายได้รวมของครัวเรือน           บาท/ปี    รายได้เฉลี่ยสมาชิกของครัวเรือน                  บาท/คน/ปี   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อที่ปรากฏข้างต้น เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วัน ใน
รอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และสถานะของครัวเรือนของข้าพเจ้าเมื่อค านวณแล้วมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้หน่วยงานของรัฐร้องขอ 
สอบถาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมภาพใบหน้าของข้าพเจ้า หากข้อมูลข้างต้นไม่
ถูกต้องตรงความเป็นจริง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ระงับสวัสดิการและประโยชน์อ่ืน ๆ รวมทั้งคืนเงินที่ได้รับ 

 
 

    ลงชื่อ....................................................................................ผู้ลงทะเบียน 

            (...................................................................................)              

                    วันที่ลงทะเบียน............................................................ 
 

หมายเหตุ : 1)  รายได้เฉลี่ยค านวณจากรายได้รวมของครัวเรือน หารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดของที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้น                
โดยนับรวมรายได้ในรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแห่งนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปี         
ที่ผ่านมา โดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย ซึ่งสมาชิกของครัวเรือนมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติโดยสายโลหิต  หรือ              
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา หรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมาย แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือผู้ซึ่งได้อนุญาตให้อยู่อาศัยด้วย 

 2)  กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานบริษัท ผู้มีรายได้ประจ า ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือ
ใบรับรองเงินเดือนของผู้มีรายได้ประจ า ด้วยทุกคน 

               3)  กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน 
 

 ส่วนที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน 
    ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงของผู้ลงทะเบียน 
               (กรณีต่ำงด้ำวที่มีบัตรประจ ำตัวซ่ึงไม่มีสัญชำติไทย) สำมำรถกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มได้ 
 

แบบ ดร.02 
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ข้อมูลผู้รับรองคนที่ 1    (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว .......................................................... นามสกุล................................................. 
 

ต าแหน่ง ................................................................... .........สงักัดหน่วยงาน ............................................................................. 
   

โทรศัพท์....................................................... ........................... 
           รับรอง เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  
                ตามที่ผู้ยื่นค าขอแสดงรายได้ข้างต้น  

               ไม่รับรอง เนื่องจาก...................................................................................................................................................................... 
            
                                                            (ลงชื่อ)............................................................................ผู้รับรองคนที่ 1 
 

                                                                   (..............................................................................) 
 

                                                          ต าแหน่ง.............................................................................. 
 

                                                               วันที่.............................................................................           
หมายเหตุ : ผู้รับรองคนที่ 1 : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการชุมชน ประธานชุมชน ซึ่งปฏบิัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนทีต่ั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ัน  
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน 
และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยของเด็กแรกเกิด 
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รบัมอบหมายในการรับลงทะเบียน 

                                  และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยของเด็กแรกเกดิ 

ข้อมูลผู้รับรองคนที่ 2    (กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว ................................................................. นามสกุล.................................................... 
 

ต าแหน่ง ....................................................................... ............สังกัดหน่วยงาน ......................................................................   
 

โทรศัพท์.................................................................... .............. 
          รับรอง เด็กแรกเกิดอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนทีส่มาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี  
               ตามที่ผู้ยื่นค าขอแสดงรายได้ข้างต้น  

              ไม่รับรอง เนื่องจาก.......................................................................................................................................................................... 

 
                                                                 (ลงชื่อ).......................................................................ผู้รับรองคนที่ 2 
 

                                                                        (........................................................................) 
 

                                                              ต าแหน่ง.......................................................................... 
 

                                                                   วันที่.........................................................................           
หมายเหตุ : ผู้รับรองคนที่ 2 : อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน  

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการชุมชน ประธานชุมชน ซึ่งปฏบิัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนทีต่ั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ัน  
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน 
และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยของเด็กแรกเกิด 
ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รบัมอบหมายในการรับลงทะเบียน 

                                  และผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยของเด็กแรกเกดิ 

ส่วนที่ 2 : ผู้รับรอง 
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เอกสารถูกต้องครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วน 

ติดประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ  15  วัน ส่งเอกสารเพิ่มเติม 
ภายใน  15  วัน 

มีผู้คัดค้าน ไม่มผีู้คัดคา้น 

เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ พมจ.ตรวจสอบเอกสาร 

พมจ.บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ดังน้ี 

- ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
- ข้อมูลเด็กแรกเกิด 
- ข้อมูลบิดา 
- ข้อมูลมารดา 
-ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 

ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ประมวลผลเบิกจ่าย แจ้งผู้มีสิทธิแกไ้ขข้อมูล ไม่ผ่านการประมวลผล ติดสถานะ error code แจ้งผู้มีสิทธิแก้ไขข้อมูล 

 ผ่านการประมวลผล  ดย.ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง 

 จ่ายส าเร็จ 

 จ่ายไม่ส าเร็จ 

  กรมบัญชีกลางแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ ดย. 

 ดย. แจ้งผลการเบิกจา่ยให ้พมจ. และ อปท 
ตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล 
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  ** กรณีลงทะเบยีน ณ หน่วยรับลงทะเบยีน ** 

รับลงทะเบียนด้วยเครื่องอ่าน 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
( Smart Card Reader ) 

              สแกนเอกสาร พร้อมแนบไฟล์ 

  ( ภายใน 30 วัน ) 



                                                                   

  

เอกสารถูกต้องครบถ้วน เอกสารไม่ครบถ้วน 

ติดประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ  15  วัน 

มีผู้คัดค้าน 

  แจ้งเตือนแก้ไขข้อมูลผ่าน 
       “ Notification ” 

เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จ พมจ.บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม 
ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center ดังน้ี 

- ข้อมูลผู้ลงทะเบียน 
- ข้อมูลเด็กแรกเกิด 
- ข้อมูลบิดา 
- ข้อมูลมารดา 
-ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 

ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลไม่ถูกต้อง ประมวลผลเบิกจ่าย 

 จ่ายส าเร็จ 

 จ่ายไม่ส าเร็จ 

  กรมบัญชีกลางแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ ดย. 

 ดย. แจ้งผลการเบิกจา่ยให ้พมจ. และ อปท 

อนุมัติข้อมูล ปฏิเสธข้อมลู 

ไม่มผีู้คัดคา้น 

ผู้ลงทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมูลผ่าน       
Mobile Application “ เงินเด็ก” 

ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการ
แจ้งเตือน 

แจ้งผู้มีสิทธิแก้ไขข้อมูล 

 ไมผ่่านการประมวลผล 

 ผ่านการประมวลผล 

ติดสถานะ error code 

 ดย.ส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง 

แจ้งผู้มีสิทธิแก้ไขข้อมูล 
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  ** กรณลีงทะเบยีนผ่าน Mobile Application ** 

ผู้ปกครองยื่นลงทะเบียน 
ผ่าน Mobile Application “  เงินเด็ก ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบยีน 

  ( ภายใน 30 วัน ) 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 
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