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กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพรกษา 

โทร. 02-7037901 – 2 ต่อ 113 , 126  

 1. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 2. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบ้ียความพิการ 

 3. การยื่นค าร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 4. การยื่นค าร้องโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 



 

              ค าน า 

 เทศบาลเมืองแพรกษา โดยกองสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขต เทศบาลเมืองแพรกษา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล
เหล่านี้ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคําร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ อีกทั้งยังได้รับลงทะเบียน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 

 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว
เทศบาลเมืองแพรกษา จึงได้จัดทําคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ การยื่นคําร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ขึ้น 

 เทศบาลเมืองแพรกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุ      
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ และผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อไป 
 
  



 

     ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม                  
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ” 

 
 

  บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหนว่ยงานของรัฐที่ม ีรูปถ่าย  

  ทะเบียนบา้น 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดง ชื่อ และเลขที่บัญชี) สําหรับกรณี
ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง.อาจมอบอํานาจ
ให้ผู้อื่น.เป็นผู้ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้โดยให้ผู้รับมอบอํานาจติดต่อที่
เทศบาลเมืองแพรกษา.พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ขอรับแบบค าขอขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสาร ประกอบ 
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพรกษา 

ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 



 

 

 

 
 
  เจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสาร  

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ให้มาขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ณ กองสวัสดิการสังคม  
เทศบาลเมืองแพรกษา 
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1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน
มาใหม่ก่อนสิ้นเดือน กันยายน ของทุกปี 
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือ จะมีอายุครบ 60 
ปี ในปีงบประมาณต่อไป 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เทศบาล อบต. 
ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงิน
อื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถาน
สงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน      
ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ
ผลประโยชน์ ตอบแทน อย่างอื่น ที่รัฐหรือเทศบาล 
อบต.จัดให้เป็น ประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
ตามระเบียบ 
 

 
2 

ขาดคุณสมบัติ คุณสมบัติครบ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ ที่มีรูปถ่าย  
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)  
3. สมุดบัญชีเงินฝากในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ  
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอขึ้นทะเบียนแทน) พร้อมบัตรประจําตัว 
ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน 

ครบ ไม่ครบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ รายชื่อในระบบฯ /  
           รายชื่อใบรับเบี้ยยังชีพ แจ้งผู้ลงทะเบียนดําเนินการ 

 

 

   จนท.ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ไม่มีรายชื่อ 

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองแพรกษา 

วันสุดท้ายของสิ้นเดือน 

ผู้ลงทะเบียน เข้าแจ้งรายชื่อ 
ณ กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองแพรกษา 

มีรายชื่อ 

กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเบี้ยยังชีพ                      
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นรายเดือน  

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
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     ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
   เบ้ียยังชีพคนพิการ 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม                  
“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 

 
 

  บัตรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม 

 คุณภาพชวีิตคนพิการ ฉบับจริง 

  ทะเบียนบา้น 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดง ชื่อ และเลขที่บัญชี)  

หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง.อาจมอบอ านาจ 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน แต่ต้องนําหลักฐานของคน
พิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย คนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอรับแบบค าขอขึน้ทะเบียนผู้พิการ และยื่นเอกสาร ประกอบ 
ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพรกษา 

ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 



 

 
  

ขั้นตอนการยื่นค าขอ(ขึ้นทะเบียนคนพิการ) 

ให้มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ 
             ณ กองการสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองแพรกษา (ทุกวันเวลาราชการ ได้ตลอดทั้งปี) 

ตรวจสอบคุณสมบัติของความพิการ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค าขอขอความพิการ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพรกษาตามทะเบียนบ้าน 
3. มีบัตรหรือสมุดประจําตัวคนพิการแล้ว เท่านั้น 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5. คนพิการที่ได้รับเบี้ยแต่ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ 

1. บัตรหรือสมุดประจําตัวคนพิการ 
2. ทะเบียนบ้าน 
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร 
4. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอขึ้นทะเบียนแทน) พร้อมบัตรประชาชน/
ทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
 

ไม่ครบ 

ครบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

ลงระบบสารสนเทศฯ 

รับเบี้ยยังชีพ 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
กรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชี 

 

ทม.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 



 

ค าชี้แจง 
  

ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น 
ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาล
เมืองแพรกษา ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง 
ชีพต่อที่ เทศบาลเมืองแพรกษา แต่สิทธิในการรับเงินยัง 
จะคงอยู่ ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ 
 

คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่น 
ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาล
เมืองแพรกษา ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนภายในเดือนที่ย้าย 
เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่ เทศบาลเมืองแพรกษา สิทธิ
ในการรับเงินก็จะได้ในเดือนถัดไป 
 



 

 
  การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

1. ตาย 
2. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขต เทศบาลเมอืงแพรกษา 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัติ 



 

 
  

การยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส์ 

ทะเบียนการขอรับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ให้มาขอขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ณ กองการสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองแพรกษา (ได้ตลอดทั้งปี) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
(1)  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองแพรกษา 
(2)  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผู้อุปการะเล้ียงดู 
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้  

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 
(1)  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย 
(2)  ทะเบียนบ้าน 
(3)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(4)  ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีปรากฏอาการ 
(5)  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีให้บุคคลอื่นมายื่นคําขอข้ึนทะเบียนแทน) พร้อม 
บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

ไม่ครบ ครบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

รับเบี้ยยังชีพ 
ภายในวันที่ 10        
ของทุกเดือน 

 

ทม.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ 

จนท.ลงระบบสารสนเทศ น าเสนอผู้บริหารอนุมัติ 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ / AIDs 
เท่านัน้ หากระบุว่าป่วยเปน็ HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงนิสงเคราะห์ 



 

 
  

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ 
โครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

600 บาท ต่อเดือน 
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กไทยได้อย่างมีคณุภาพ 

 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 

1. ผู้รับรอง 2 คน รับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ให้หญิงตั้งครรภ์ที่มี 

คุณสมบัติตรงตามเป้าหมาย 

2. หญิงตั้งครรภ์น าเอกสาร ดร.02 พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา

เอกสารการฝากครรภ์ ขอรับเอกสาร ดร.01 ย่ืนลงทะเบียนที่เทศบาลเมืองแพรกษา 

3. เทศบาลเมืองแพรกษา จัดท าประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ และติดประกาศ 

15 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินอุดหนุนฯ 

4. หลังจากเด็กเกิด น าสูติบัตรเด็กมายื่นที่จุดลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิ 

 
**************************** 
 

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ จะมอบให้แก่แม่ของเด็กแรกเกิดท่ีมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

- พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสัญชาติไทย 
- รายได้ท้ังครัวเรือนต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 / คน / ปี 
- เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป 

 



 

 
  

เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์ิฯ (ดร.01) 
    (รับได้ที่ลงทะเบียน) 

2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
    (ที่ได้รับการรับรองแล้ว) 
 

 การรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  
 การยื่นลงทะเบียน จะต้องให้ผู้รับรอง 2 คน ลงชื่อรับรองในแบบรับรองสถานะ 
ของครัวเรือน (ดร.02) ว่าผู้ขอรับสิทธิ์มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้รับรองคนท่ี 1 

 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรือ อาสาสมัคร 
สาธารณสุข (อสม.) 
 ผู้รับรองคนท่ี 2 

 ประธานชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 
   

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ 
4. ส าเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 
5. ส าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) 
6. ส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 
7. ส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 

การรับเงิน 
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนฯ (ดร.01) 

 



 

 
  



 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอ) 



 

 



 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มมอบอํานาจ) 



 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอ) 

  



 

 



 

(ตัวอย่างแบบฟอร์มมอบอํานาจ) 
  



 

       (ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอ) 



 

  



 

 

 

แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
ตารางแสดงจ านวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน 

  ส่วนที่ 1 : ผู้ลงทะเบียน 
    ข้อมูลสมาชิกในครัวเรอืนทีอ่าศัยอยู่จริงของผู้ลงทะเบียน 
               (กรณีต่างด้าวที่มบีัตรประจ าตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ 
 

แบบ ดร.02 



 

  


