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ัััััััััััััััอ าเภอเมืองเพชรบุรีััจังหวัดเพชรบุรี



 

ค ำน ำ 
 

เทศบาลต าบลหนองขนาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจหลักในการ
ปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 เพ่ือเป็นการช่วยเหลือแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ ในการด ารงชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถท าความเข้าใจในรายละเอียดของการรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ และรายละเอียดในการจ่ายเบีย้ยังชีพเพ่ีอทีจ่ะน าไปสู่การให้บริการในการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เทศบาลต าบลหนองขนานจึงได้จัดท าคู่มือรายละเอียด
ในการจ่ายเบี้ยยังชีพฉบับนี้ขึ้น  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเงื่อนไขในการมีสิทธิ์
ได้รับขึ้นทะเบียน รายละเอียดสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนพึงได้รับหลังการลงทะเบียน และได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนซึ่งท าให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าว และประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงาน (WorkManual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้งระดับหัวหน้างาน
และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงานการตรวจสอบการท างาน การควบคุมงาน การ
ติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร 
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดมีค าอธิบายตามที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานถือเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการสร้างการปฏิบัติงานตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)  
ที่มุ่งไปสู่การบริการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานของส่วนราชการได้
มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผล หรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา เพ่ือ
บรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานดังนี้  

1. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึง
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส าหรับการจัดท าคู่มือ การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ดังนี้เพ่ืออธิบายขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนงาน ในความรับผิดชอบของงาน
สังคมสงเคราะห์  ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร และควรท าอะไรก่อน
และหลัง โดยมีเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานสังคมสงเคราะห์ มีแนวทางการปฏิบัติเป็นตามมาตรฐานและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพเสร็จรวดเร็วทันตามก าหนดเวลานัดหมาย  

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่สนใจใฝ่รู้ได้
ทราบแนวทางการปฏิบัติงานของงานสังคมสงเคราะห์ฯ และสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการติดต่อประสานงาน 

4. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับผู้บริหารใช้ในการทบทวนและตรวจติดตามงานได้ทุกขั้นตอนโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือน
ยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนเป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองน าเด็กเข้าสู่ระบบ
บริการของรัฐ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็น
หลักประกันใหเ้ด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอด และการพฒันาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 

กลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีอยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
(รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน) 36,000 บาทต่อคน ต่อปีเป็นเด็กที่เกิด (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30  
กันยายน 2559) โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2559 
           ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพ่ิมวงเงินเป็น 600 บาทต่อคน ต่อ
เดือน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560      
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ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561  

รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการของรัฐ น ามาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิคณะรัฐมนตรี จึงมีมติเม่ือวันที่  
26 มีนาคม 2562 
             ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด  - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี 
                         



 

ผู้สูงอำย ุ
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้น จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3.  มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(ก)   ผู้ได้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
(ข)   ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ค)  ผู้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า 
บุคคลตาม (ก)  (ข)  หรือ (ค) นั้นไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ได้รับสวัสดิการ
อ่ืนตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประชาชนชาวต าบลหนองขนานท่านใดตรวจสอบแล้วว่าตนเองนั้น  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่กอง
สวัสดิการสังคม   ณ  เทศบาลต าบลหนองขนาน   ได้ทุกวันในเวลาท าการ  โดยรายละเอียดในการ
ลงทะเบียนนั้นจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 

 

 

กำรรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
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ช่วงที่  1  ตั้งแต่เดือนตุลำคม  ถึง  เดือนพฤศจิกำยน  
ช่วงที่  2  ตั้งแต่เดือนมกรำคม  ถึง  เดือนกันยำยน 

 
โดยประชาชนผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถขึ้นทะเบียนล่วงหน้าได้ก่อนท า

การเริ่มรับเบี้ย 1 ปีงบประมาณ กล่าวคือ หากท่านก าลังจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณใดท่าน
จะสามารถมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุก่อนปีงบประมาณนั้น 1 ปี โดยปีงบประมาณของทางราชการนั้นจะ
เริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม สิ้นสุดที่สิ้นเดือนกันยายน ยกตัวอย่างเช่น 

1. นาย ก. เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2504 นาย ก. จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนตุลำคม 2564  
นาย ก. จะมีสิทธิเริ่มได้รับเบี้ยในเดือนพฤศจิกำยน 2564 ซึ่งอยู่ในปีงบประมำณ 2565 (1 ตุลาคม 2564   
ถึง 30 กันยายน 2565)  ดังนั้น นาย ก. จะสามารถมาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2564  (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

2.  นาง ข. เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2506 นาง ข. จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนมิถุนำยน  
2566 นาง ข.จะมีสิทธิเริ่มได้รับเบี้ยในเดือนกรกฎำคม 2566 ซึ่งอยู่ในปีงบประมำณ 2566 (1 ตุลาคม  
2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ดังนั้น  นาง ข. จะสามารถมาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) 

3.  นาย ค. เกิดวันที่ 30 กันยายน 2504 นาย ค. จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน  
2564 นาง ข. จะมีสิทธิเริ่มได้รับเบี้ยในเดือนตุลำคม 2564 แต่ว่ำอยู่ในปีงบประมำณ 2565  (1 ตุลาคม  
2564 ถึง 30 กันยายน 2565)  ดังนั้น  นาย ค. จะสามารถมาขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2564  (1  ตุลาคม  2563  ถึง  30กันยายน  2564) 

สรุป  ในปีงบประมาณ  2565  หากประชาชนท่านใดเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504  ถึง 
1 กันยายน 2505 แสดงว่าท่านมีคุณสมบัติสามารถมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2564 เป็นต้นไป 

วันเริ่มรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในแต่ละปีนั้นจะแบ่งเป็น  2  ช่วง 
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หลักฐำนที่ต้องเตรียม 
1.บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
2.ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้พร้อมส าเนาของผู้ขึ้น ทะเบียน 
ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้   ท่านสามารถฝากเอกสาร หลักฐานให้แก่

ผู้อื่นได ้ โดยลงลายมือชื่อหรือรอยนิ้วมือลงบนเอกสารยืนยันส าเนาเอกสารหลักฐาน และลงลายมือชื่อหรือรอย
นิ้วมือยืนยันสิทธิยื่นค า  ขอในบริเวณท่ีก าหนดไว้ในแบบฟอร์มค าขอ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

กรณีผู้สูงอายุไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  สามารถใช้ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อ่ืนได้ โดยเซ็น
หนังสือมอบอ านาจมาให้พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและ เอกสารหลักฐานซึ่ง
กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น 

**แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หนังสือมอบอ านาจ สามารถขอรับได้ทีง่านสวัสดิการ
สังคม ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขนาน 

***การมอบอ านาจการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ควรมอบให้กับผู้ที่ไว้ใจได้จริงๆ เช่น ญาติพ่ีน้อง ลูก หลาน  
เป็นต้น  เพ่ือผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุเอง 
 
 

ย่ืนเอกสำร หลักฐำน กรอกแบบฟอร์ม 
แบบค้ำขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
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ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วในพ้ืนที่อ่ืน ภายหลังได้ท าการย้ายทะเบียน บ้านเข้ามาใน

พ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพ ให้ผู้สูงอายุมาแจ้งขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลต าบลหนองขนาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยสิทธิการรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุจะยังคงรับเงินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไปก่อน จนกว่าจะข้ึนปีงบประมาณใหม่ 

**นาง ก. ย้าย รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่เทศบาลต าบลหนองขนาน ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 นาง ก. จะต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ที่ เทศบาล
ต าบลหนองขนาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยนาง ก. จะยังคงรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลต าบลหนอง
ขนานอยู่จนถึงเดือนกันยายน 2564 และจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลต าบลหนองขนาน  ใน
เดือนตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 

***หลังจากย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากท่านไม่มาแจ้ง ขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพใหม่ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ปีงบประมาณถัดไป หลังจากปีที่ท่านท าการย้ายภูมิล าเนาหากท่านต้องการมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ท่านจะต้องท าการข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่อีกครั้ง 

****หากท่านย้ายออกจากพ้ืนที่ เทศบาลต าบลหนองขนาน ในทางกลับกันท่านเองจะต้องไปขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ท่านย้าย
ภูมิล าเนา ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน เช่นกัน 

 

    กรณีผู้สูงอำยุท ำกำรย้ำยภูมิล ำเนำเข้ำมำในเทศบำลต ำบลหนองขนำน 
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กำรค ำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได  ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ  2564) การจ่ายเงินเบี้ยยัง

ชีพให้แก่ผู้สูงอายุคิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได โดยจะท าการแบ่งอายุผู้รับเบี้ยในแต่ละช่วงอายุเป็นขั้น ๆ  
ซึ่งในแต่ละขั้นจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยแบ่งเป็นขั้นต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ขั้นบันได 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 ปีขึ้นไป    1,000 

 
วิธีค ำนวณอำยุของผู้สูงอำยุ 

เมื่อผู้สูงอายุอายุครบบริบูรณ์ท่านจะได้เลื่อนขั้นเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป หลังจากท่าน
อายุครบตามขั้นบันไดแล้ว  เนื่องจากการปรับเบี้ยผู้สูงอายุตามขั้นบันไดนั้นจะไม่มีกา รปรับระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น  

1.นาง ก. เกิดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2494 นาง ก. จะมีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2564 ดังนั้น นาง ก. จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจ านวน 700 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2564  (ปีงบประมาณ  2565) 

2.นาย ข. เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 นาย ข. จะมีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2564 ดังนั้น นาย ข. จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจ านวน 700 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
(ปีงบประมาณ  2565) 

3.นาย ค. เกิดวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2494 นาย ค. จะมีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ดังนั้น นาย ค. จะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจ านวน 700 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565  
(ปีงบประมาณ 2566) เนื่องจาก นาย ค. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ไม่ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2565 นั่นเอง 
 



 
 

-8- 
กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

เมื่อท าการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ท่านจะเริ่มได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ
ถัดไป ซึ่งหากถึงเดือนที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว  ทางเทศบาลต าบลหนองขนานจะด าเนินการเบิก - 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความประสงค์
ไว้ในตอนที่ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ E-Social Welfare ของกรมบัญชีกลางโดยทางเทศบาลต าบลหนองขนานจะ
ท าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ท่านภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 
กำรระงับสิทธิ์ในกำรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

สิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ตาย 
2. ปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยผู้สูงอายุ 
3. แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ์

ในการรับเบี้ยยังชีพผู้ยังชีพสูงอายุ 
4. ย้ายภูมลิ าเนาออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน  (ระงับสิทธิ์ในปีงบประมาณ ถัดไป) 

 
ข้อปฏิบัติหลังกำรลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

1. ตรวจสอบรายชื่อและสิทธิ์เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพของตนเอง 
2. เมื่อย้ายภูมิล าเนาออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนานไปอยู่ในภูมิล าเนาอ่ืนต้องแจ้งข้อมูล

เพ่ือให้ทางเทศบาลต าบลหนองขนานได้รับทราบ 
3. เมื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพแจ้งการเสียชีวิตให้ทางเทศบาล

ต าบลหนองขนานได้รับทราบ  เพ่ือที่ทางหน่วยงานจะได้ท าการระงับในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าว
ในทันท ี
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ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐตามรายชื่อที่ปลัดกระทรวง การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 
 
คนพิการซึ่งได้รับสิทธิตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือระเบียบอ่ืน ไม่เป็นการตัดสิทธิที่คน พิการจะ

ได้รับสิทธิตามระเบียบนี้ 
 
ประชาชนชาวต าบลหนองขนานท่านใดตรวจสอบแล้วว่าตนเองนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามที่กล่าวมาในข้างต้น  สามารถมาข้ึนทะเบียนได้ทีก่องสวัสดิการสังคม  ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองขนาน ได้ทุกวันในเวลาท าการ ซึ่งหากท่านยังไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถมายื่นแบบขอมี
บัตรประจ าตัวคนพิการที่เทศบาลต าบลหนองขนานได้เช่นกัน  โดยรายละเอียดในการขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการและการข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการนั้นจะขอกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 
 



 
 

-10- 
กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 

หากท่านไม่มียังไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการหรือบัตรประจ าตัวคนพิการที่ท่านมีอยู่นั้น หมดอายุ สูญ
หาย ช ารุด หรือมีความเปลี่ยนในสาระส าคัญเกี่ยวกับตัวผู้พิการ ท่านสามารถยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ
ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขนาน โดยน าเอกสารหลักฐานมายื่นดังต่อไปนี้ 

 
กำรขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรใหม่ 

1. เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง(ตัวจริง) 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 

***กรณีถ้ำคนพิกำรมีผู้ดูแล  ให้เตรียมเอกสำรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแล 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล 1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการที่รับรองโดยก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ของท่าน 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้รับรอง 1  ชด 
7. *แบบบันทึก ป.ค.14 กรณีที่ผู้ดูแลคนพิการไม่ได้เป็นญาติกับผู้พิการ 1 ฉบับ 
 

กำรขอต่ออำยุบัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
1. สมุด/บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม/ใบเดิม 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
 

***กรณีถ้ำคนพิกำรมีผู้ดูแล  ให้เตรียมเอกสำรเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  
 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแล 1 ฉบับ 
5. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล 1 ฉบับ 
6. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการที่รับรองโดยก านันหรือผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ของท่าน 

พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับรอง 1 ชุด 
7. *แบบบันทึก ป.ค. 14 กรณีท่ีผู้ดูแลคนพิการไม่ได้เป็นญาติกับผู้พิการ 1 ฉบับ 
นอกจากนี้ท่านสามารถขอมีบัตรประจ าตัวผู้พิการโดยตรงได้ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1  

ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังที่กล่าวมาใน
ข้างต้น 

***กรณีที่ผู้ดูแลคนพิกำรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเดียวกันกับผู้พิกำรและมีควำมเกี่ยวข้อง
เป็น  พ่อ  แม่  พี ่ น้อง  ปู่  ย่ำ  ตำ  ยำย  ไม่จ ำเป็นต้องรับรองผู้ดูแลคนพิกำร 
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หลักฐำนที่ต้องเตรียม 

1.  บัตรประจ าตัวคนพิการที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
2.  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ลงทะเบียน  
 
ในกรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้  ท่านสามารถฝากเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้อื่น

ได้  โดยลงลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือลงบนเอกสารยืนยันส าเนาเอกสารหลักฐานและลงลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือ
ยืนยันสิทธิ  ยื่นค าขอในบริเวณท่ีก าหนดไว้ในแบบฟอร์มค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

กรณีผู้พิการไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารสามารถใช้ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อ่ืนได้ โดยเซ็น
หนังสือมอบอ านาจมาให้  พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและเอกสารหลักฐานซึ่ง
กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น 

 
หลังจากท าการขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้พิการจะมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเดือน

ถัดไป  โดยจะได้รับเบี้ย 800 บาท ต่อเดือนในเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่เริ่มจดทะเบียนคนพิการ 
 
***แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ  หนังสือมอบอ านาจสามารถขอรับได้ที่งานสังคม

สงเคราะห์  กองสวัสดิการสังคม  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองขนาน 
 
****การมอบอ านาจการรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ควรมอบให้กับผู้ที่ไว้ใจได้จริง ๆ  เช่น ญาติ  พ่ีน้อง  ลูก  

หลาน  เป็นต้น  เพ่ือผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเอง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ยื่นเอกสำร  หลักฐำน  กรอกแบบฟอร์ม 
แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิกำร 
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การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ด าเนินการโดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงิน
สงเคราะห์  เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และตาม หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 

 
ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3.  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ  หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามาร 
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
4.  ได้การรับรองและวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์*** 

***ต้องวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์แล้วเท่านั้น  หากแต่เป็นผู้ติดเชื้อ  HIV  จะยังไม่ถือว่ามี
สิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบนี้ 

 
เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ส ำหรับกำรขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

1.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลแห่งรัฐรับรองว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
2.  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา 
3.  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
4.  สมุดเงินฝากบัญชีธนาคารพร้อมส าเนา 
 
ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้  ท่านสามารถฝากเอกสารหลักฐาน ให้แก่ผู้อ่ืน

ได้  โดยลงลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือลงบนเอกสารยืนยันส าเนาเอกสารหลักฐานให้กับทางเทศบาลต าบลหนอง
ขนาน 

กรณีผู้ป่วยไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  สามารถใช้ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้อ่ืนได้ โดยเซ็น
หนังสือมอบอ านาจมาให้  พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจและเอกสารหลักฐานซึ่ง
กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น 

ซึ่งเมื่อผู้ป่วยท าการยื่นเอกสารให้กับทางเทศบาลต าบลหนองขนานแล้ว ทางเทศบาลต าบลหนองขนาน
จะด าเนินการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ว่ามีคุณสมบัติ  ในการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือไม่  เมื่อ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางเทศบาลต าบลหนองขนาน  จะน ารายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลังจากผู้บริหารท้องถิ่นท าการอนุมัติและผู้ป่วยได้ท าการขึ้นทะเบียน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ป่วยจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นจ านวนเงิน  
500  บาทต่อเดือน

กำรยื่นค ำร้องขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
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ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพ้ืนที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภายหลัง

ได้ท าการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของสิทธิในการ
รับเบี้ยยังชีพ  ให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์มาแจ้งขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ย ยังชีพที่เทศบาลต าบลหนองขนานทันที
หลังจากเข้าย้ายมาในพ้ืนที่  โดยสิทธิการรับเบี้ยยังชีพของผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ จะยังคงรับเงินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไปก่อนในเดือนที่ท าการย้ายเข้าหลังจากข้ึนทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้พิการจะได้มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพกับเทศบาลต าบลหนองขนานในเดือนถัดไป  ส่วนผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือน
ถัดไปหลังจากทางผู้บริหารท้องถิ่นได้ท าการพิจารณาอนุมัติในการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพแล้ว 

 
***ในทางกลับกันหากท่านย้ายออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน  ไปอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน  ท่านจะต้องท าการขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพใหม่อีกครั้ง ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบในพ้ืนที่ที่ท่านย้ายภูมิล าเนาทันที 

กรณีผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ท ำกำรย้ำยภูมิล ำเนำ  
เข้ำมำในเทศบำลต ำบลหนองขนำน 
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กำรจ่ำยเบี้ยผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 

เมื่อท าการขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์แล้ว ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพใน
เดือนถัดไป  ซึ่งหากถึงเดือนที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว ทางเทศบาลต าบลหนองขนานจะด าเนินการเบิก - 
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ที่มาขึ้นทะเบียน โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้พิการหรือ
ผู้ป่วยเอดส์ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในตอนที่ข้ึนทะเบียนโดยทางเทศบาลต าบลหนองขนาน จะท าการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ท่านภายในวันที่ 10ของทุกเดือน 

 
กำรระงับสิทธิ์ในกำรรับเบี้ยยังชีพคนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 

สิทธิ์ในกำรรับเบี้ยยังชีพจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
1.  ตาย 
2.  ปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ป่วย 
3.  แจ้งสละสิทธิ์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน มีสิทธิ์ในการ 

รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ป่วย 
4.  ย้ายภูมิล าเนาออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนาน  (ระงับสิทธิ์ในเดือนถัดไป) 
 

ข้อปฏิบัติหลังกำรขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำรและผู้ป่วยเอดส์ 
1.  ตรวจสอบรายชื่อและสิทธิ์เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพของตนเอง 
2.  เมื่อย้ายภูมิล าเนาออกจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขนานไปอยู่ในภูมิล าเนาอ่ืน ต้องแจ้งข้อมูล

เพ่ือให้ทางเทศบาลต าบลหนองขนานได้รับทราบ 
3. เมื่อผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต  ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ที่รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือผู้ป่วย

เอดส์  แจ้งการเสียชีวิตให้ทางเทศบาลต าบลหนองขนานได้รับทราบ เพ่ือที่ทางหน่วยงานจะได้ท าการระงับใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าวในทันที 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

เด็กแรกเกิด 
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  ความเป็นมาของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  เป็นนโยบายส าคัญระดับชาติตาม
แผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงิน
อุดหนุนให้แก่เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา  
มารดาหรือ ผู้ปกครองน าเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 – 2564)  และ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31  มีนาคม  
2558 

กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่  
ปีงบประมาณ 2559 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2559 
            ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพ่ิมวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน  
ต่อเดือน  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
             ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม  และเริ่มตั้งแต่ปี งบประมาณ 2561  
รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการของรัฐ น ามาใช้เป็นเกณฑ์ก าหนด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง  ระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่  
26  มีนาคม  2562 

ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6  ปี  และขยายฐานรายได้ของ
กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี "โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด"  เป็นอีก
หนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ - คุณแม่ท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน  เพราะรัฐจะสนับสนุน
เงนิช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ  6  ขวบ 

           ส าหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไว้แล้ว อยากทราบว่าเงินช่วยเหลือ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) จะถูกโอนเข้าบัญชีวันไหน สามารถ
ตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจากกรมบัญชีกลางได้ 

 
 
 
 
 
 

 

 
กำรขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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ใครได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมำณ  2564  บ้ำง ? 
          -  ส าหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน  (รายเดิม) 
          -  ส าหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.02)  เพ่ิมเติม ภายหลังวันที่ 30 กันยายน  
2562 
          -  ส าหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่ก าหนด 
 

ลงทะเบียนอดุหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564 ได้อย่ำงไร  ? 
          หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า  ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตร
มีอายุ 6 ขวบ แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพ่ิงคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2563 ก็สามารถมา
ลงทะเบียนได้เลยที่ งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลหนองขนาน 
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำรเงินอุดหนุน 

เพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 
เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ 

-  ต้องมีสัญชาติไทย 
-  พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย  หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย 
-  เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ 
-  อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 
-  ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

           
ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน 

          -  มีสัญชาติไทย 
          -  เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้) 
          -  เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 
          -  อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท  ต่อคน 
ต่อปี 
          * หมายเหตุ  มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์  ยังไม่ต้องมายื่นค าร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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          1.  แบบค าร้องขอลงทะเบียน  (ดร.01)  
          2.  แบบรับรองสถานะของครัวเรือน  (ดร.02)  
          3.  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง 
          4.  สูติบัตรเด็กแรกเกิด 
          5.  สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง  (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝาก เผื่อเรียกธนาคาร
ออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านั้น) 
          6.  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมดุสูญหายให้ใช้
เฉพาะส าเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองส าเนา) 
          7.  กรณีที่ผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นค าร้องขอลงทะเบียน เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสารใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง
รายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจ า (สลิปเงินเดือน  หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม) 
          8.  ส าเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือต าแหน่ง หรือเอกสารอื่น
ใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนท่ี  2 
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          หากไมท่ราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านไหม ได้รับสิทธิ์หรือยัง สามารถลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social  Welfare) เว็บไซต์
govwelfare.cgd.go.th  โดยเลือกเมนู  "ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ" 
           

ทั้งนี้  หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์ แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่นๆ 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  โทร.032-
426091  ต่อ  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถำม – ตอบ 
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ผู้สูงอำยุ 

1.  หากประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  
2564) จะต้องมอีายุเท่าไรถึงจะเริ่มท าการขึ้นทะเบียนได้? 

ตอบ หากจะมาท าเรื่องลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2564 ท่านจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
หรือมากกว่าในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งหมายถึงผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 
 

2.  เมื่อขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยเมื่อใด? 
ตอบ  รายละเอียดนั้นสามารถดูได้ที่ตารางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาคผนวก  
 

3.  หากผู้สูงอายุเคยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยมาก่อน  จะสามารถขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่? 

ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  
 

4.  พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่? 
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได ้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่ง 

 (เงินนิตยภัต)  เช่น  เจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เป็นต้น 
 

5.  หากผู้สูงอายุเป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์  จะสามารถขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่? 

ตอบ  ได ้ โดยให้ไปข้ึนทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อผู้บัญชาการ เรือนจ า ผู้
อ านวยการทัณฑสถาน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี  เพ่ือน าส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้สูงอายุตามกฎหมา
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6.  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต./เทศบาล รองนายก อบต./เทศบาล สมาชิกสภา ก านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่? 
ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากได้รับเงินเดือนประจ าจากภาครัฐ  แต่ถ้าพ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถ

ขอขึ้นทะเบียนในภายหลังได้ 
 

7.  ผู้สูงอายุผู้เคยได้รับเบี้ยยังชีพหากประสงค์เปลี่ยนวิธีรับเงิน หรือเปลี่ยนบัญชีเงินฝากที่ใช้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ หรือเปลี่ยนจากการรับเงินเองเป็นการมอบอ านาจ หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ านาจ สามารถ
ขอเปลี่ยนได้หรือไมอ่ย่างไร? 

ตอบ ได้ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่เทศบาลต าบลหนองขนาน โดยเตรียมเอกสารเป็นบัตร
ประชาชนของผู้รับเบี้ย บัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจกรณีที่มีการมอบอ านาจหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบ
อ านาจ  และหน้าบัญชีธนาคารในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนวิธีรับเงิน หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินโดยเอกสารการ
มอบอ านาจนั้นสามารถขอรับได้ที่เทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

8.  หากประสงค์ต้องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเงินสด จ าเป็นต้องใช้หน้าส าเนา หน้าสมุดบัญชี
ธนาคารหรือไม?่ 

ตอบ จ าเป็น เนื่องจากในอนาคตจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญชีกลางโดยตรงผ่านบัญชี
ธนาคารในระบบ e-payment ดังนั้น ทางเทศบาลต าบลหนองขนาน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส าเนาหน้า
สมุดบัญชีธนาคารของท่าน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการรองรับระบบ e-payment ที่จะมีข้ึนในอนาคต 
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คนพิกำร/ผู้ป่วยเอดส์ 

1.  เมื่อขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการหรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยแล้วจะเริ่มรับเบี้ยเมื่อใด? 
ตอบ  ได้เริ่มรับเบี้ยในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้ท าการขึ้นทะเบียน โดยผู้พิการจะถือวันที่จด

ทะเบียนความพิการเป็นวันที่ขอรับสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 
 

2.  หากเคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว จะสามารถขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ  คนพิการหรือ
ผู้ป่วยได้หรือไม่? 

ตอบ ได้ 
 

3.  หากผู้พิการหรือผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้
ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้หรือไม่? 

ตอบ ได้ ในกรณีผู้พิการหรือผู้ป่วยเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้  
ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยคนพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจ าผู้อ านวยการทัณฑสถาน ผู้อ านวยการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อ านวยการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  หรือผู้บริหารที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี เพ่ือน าส่งเป็นหนังสือแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิล าเนาของคน
พิการ  หรือผู้ป่วยตามกฎหมาย 
 

4.  ผู้สูงอายุผู้เคยได้รับเบี้ยยังชีพหากประสงค์เปลี่ยนวิธีรับเงินหรือเปลี่ยนบัญชีเงินฝาก ที่ใช้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ หรือเปลี่ยนจากการรับเงินเองเป็นการมอบอ านาจหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอ านาจ สามารถขอ
เปลี่ยนได้หรือไม่อย่างไร? 

ตอบ ได้ โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่เทศบาลต าบลหนองขนาน โดยเตรียมเอกสารเป็นบัตร
ประชาชนของผู้รับเบี้ย บัตรประชาชนผู้รับมอบอ านาจกรณีที่มีการมอบอ านาจหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบ
อ านาจ  และหน้าบัญชีธนาคารในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนวิธีรับเงิน หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินโดยเอกสารการ
มอบอ านาจนั้นสามารถขอรับได้ที่เทศบาลต าบลหนองขนาน 
 

5.  พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการได้หรือไม่? 
ตอบ  สามารถขึ้นทะเบียนได้รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือนประจ าต าแหน่ง   

(เงินนิตยภัต)  ด้วย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



หนังสือมอบอ ำนำจ  (ผู้สูงอำย)ุ 
ท่ี…………………………………………………………….        
วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร      
ประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………………….………………….ออกให้  ณ  ……………………………….เมื่อวันท่ี       
…………………….อยู่บ้านเลขที…่….…..หมู่ท่ี……… ตรอก /ซอย ..............................ถนน .................................
หมู่บ้าน/ชุมชน..........................ต าบล……………………………อ าเภอ...........................จังหวัด………….……………
  

 

 

ขอมอบอ านาจให.้..........................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เ ลข ท่ี……………………………………..ออกให้   ณ   …………………………………..เมื่ อ วั น ท่ี……………….…………..            
อยู่บ้านเลขท่ี………………….หมู่ท่ี………………ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................
หมู่บ้าน/ชุมชน.............................ต าบล................................อ าเภอ.......................จังหวัด…….…………………
  

เป็นผู้มีอ านาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนข้าพเจ้า  “ท้ังในขณะท่ีมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต
แล้ว”  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอ านาจ  ได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 
เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
                                                                   
                                              ลงชื่อ……………………...………………ผูม้อบอ านาจ 

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

                                              ลงชื่อ……………………….……………..ผูร้ับมอบอ านาจ 
                                                                (................................................) 
 

                                               ลงชื่อ……………….……………………..พยาน 
                                                                 (................................................) 
 

                                               ลงชื่อ……………….……………………..พยาน                                       
                                     (................................................)



หนังสือมอบอ ำนำจ  (คนพิกำร) 
 

ท่ี…………………………………………………………….        
วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ. .............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร      
ประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………………….………………….ออกให้  ณ  ……………………………….เมื่อวันท่ี       
…………………….อยู่บ้านเลขที…่….…..หมู่ท่ี……… ตรอก /ซอย ..............................ถนน .................................
หมู่บ้าน/ชุมชน..........................ต าบล……………………………อ าเภอ...........................จังหวัด………….……………
  

 

 
ขอมอบอ านาจให.้..........................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 

เ ลข ท่ี……………………………………..ออกให้   ณ   …………………………………..เมื่ อ วั น ท่ี……………….…………..            
อยู่บ้านเลขท่ี………………….หมู่ท่ี………………ตรอก/ซอย.................................ถนน.........................................
หมู่บ้าน/ชุมชน.............................ต าบล................................อ าเภอ.......................จังหวัด…….…………………
  

เป็นผู้มีอ านาจรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการแทนข้าพเจ้า  “ท้ังในขณะท่ีมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต
แล้ว”  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการมอบอ านาจ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอ านาจ  ได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองท้ังสิ้น 

 
เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
                                                                   
                                              ลงชื่อ……………………...………………ผูม้อบอ านาจ 

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

                                              ลงชื่อ……………………….……………..ผูร้ับมอบอ านาจ 
                                                                (................................................) 
 

                                               ลงชื่อ……………….……………………..พยาน 
                                                                 (................................................) 
 

                                               ลงชื่อ……………….……………………..พยาน 

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



 

 

 

 

ช่วงวัน 

เกิด 
2  ต.ค.  –  1  พ.ย. 

2504 

2  พ.ย. –  1  ธ.ค. 

2504 

2       ธ.ค.  2504 
- 

1  ม.ค.  2505 

2  ม.ค.  –  1  ก.พ. 

2505 

2  ก.พ.  –  1   มี.ค. 

2505 
2  มี.ค.  –  1  เม.ย. 

2505 

2  เม.ย.  –  1  พ.ค. 

2505 

2  พ.ค.  –  1 มิ.ย. 

2505 

2  มิ.ย.  –  1  ก.ค. 

2505 

2  ก.ค.  –  1  ส.ค. 

2505 

2  ส.ค.  –  1  ก.ย. 

2505 

เร่ิมรับ 
เบ้ีย พฤศจิกำยน  2564 ธันวำคม  2564 มกรำคม  2565 กุมภำพันธ์  2565 มีนำคม  2565 เมษำยน  2565 พฤษภำคม  2565 มิถุนำยน  2565 กรกฎำคม  2565 สิงหำคม  2565 กันยำยน  2565 

 

 

 

ส ำหรับประชำชนผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนขอรับสิทธ์ิรับเบ้ียผู้สูงอำยุจะต้องเกิดก่อน  2 กันยำยน  2505   
หรือเกิดระหว่ำงวันที่  2 กันยำยน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยำยน 2505   

จึงจะสำมำรถขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ  ประจ ำป ีงบประมำณ  2565  ได้ 

 

ตำรำงกำรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

 

 

 


