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ค ำน ำ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง มีบทบำทหน้ำท่ีในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง และ ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ให้กับบุคคลเหล่ำนี้รวมท้ังมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรรับลงทะเบียน ผู้สูงอำยุเพ่ือรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุกำรรับ ลงทะเบียนคนพิกำรเพื่อรับเงินเบี้ยควำมพิกำร และ รับค ำ
ร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมท้ังกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับ บุคคล
ดังกล่ำว โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์  
เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำม พิกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553  ดังนั้น เพื่อให้ประชำชนท่ีมำขอรับบริกำรได้มี
ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องมีแนวทำงใน กำรปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมสะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องในกำรขอรับบริกำรในเรื่อง ดังกล่ำวองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง จึงได้
จัดท ำคู่มือกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุกำรลงทะเบียน และยื่นค ำ
ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร กำรยื่นค ำร้องเพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน หนึ่งท่ี
ท ำให้ผู้สูงอำยุคนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์มีควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับรวมท้ัง 
ทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีชัดเจน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่ำวและ 
ประชำชนท่ีมำขอรับบริกำรต่อไป    

          
                                                          

งำนพัฒนำชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กำรข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

 
 
 
➢คุณสมบัติของผู้มีสทิธริับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

1. สัญชำติไทย 
2. มีอำยุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนรำษฎร์ระบุเฉพำะปีเกิด ให้ถือว่ำ 

บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกรำคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2405 ให้ถือว่ำเกิด วันที่ 1 มกรำคม 
2405) 

3. มีภูมิล ำเนำอยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หรือเทศบำล  อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือเทศบำล  อบต. 
จัดใหเ้ป็นประจ ำ ยกเว้นผู้พิกำรหรือผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ 
  

 

 

 

➢ หลกัฐำนในกำรข้ึนทะเบียนดังนี้ 
1. บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม

ส ำเนำ  จ ำนวน  1   ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  

ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร 
จ ำนวน  1   ชุด 
➢ ผู้อื่นยื่นเอกสำรแทนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ? 

ในกรณีผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อำจมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่น
ค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้  โดยให้ผู้รับมอบอ ำนำจติดต่อที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 
โดยต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจตัวจริง พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของ
ผู้รับมอบอ ำนำจ อย่ำงละ 1 ชุด 
 

 
 



 
 
➢ ยื่นเอกสำรแล้วจะได้รบัเงินเมื่อไหร่ ? 
     ผู้สูงอำยุที่ข้ึนทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลำคม ของปีถัดไป (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง) 
 ➢ ผู้สูงอำยุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่ำไหร่ ? 
       ปัจจุบันได้จ่ำยแบบขึ้นบันได ดังนี้ 
       อำยุ  60 – 69 ปี  จะได้รับ  600  บำท 
       อำยุ  70 – 79 ปี  จะได้รับ  700  บำท 
       อำยุ  80 – 89 ปี  จะได้รับ  800  บำท 
       อำยุ  90  ปีขึ้นไป จะได้รับ  1,000 บำท 
 ในกรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุย้ำยทะเบียนบ้ำนให้เทศบำล หรือ อบต. 
ที่เคยจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเดิมยังคงจ่ำยเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุจนกว่ำจะสิ้นสุดปีงบประมำณนั้น 
คือเดือนกันยำยน หำกมีควำมประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบำล หรือ อบต. แห่งใหม่ต้องไป  
จดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบำลหรือ อบต. แห่งใหม่ ทันที่นับตั้งแต่วันที่ย้ำย และเริ่มรับ
เงินที่ใหม่ในเดือนตุลำคม ของปีถัดไป 
 
 
 
 
  
 
 
 

➢ วันเวลำที่เปิดใหบ้ริกำร 
    ทุกวันรำชกำร  

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม - 30 พฤศจิกำยน ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. 
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 1 มกรำคม – 30 กันยำยน  ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.  

 
➢ ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1. ผู้สูงอำยุย่ืนเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ 
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
➢ ระยะเวลำ 

    ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นำที 
 
 

 



 
 
 
➢ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
      งำนพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 
➢ ยื่นเอกสำรแล้วได้รับเงินเมื่อไร            
     ผู้สูงอำยุที่ข้ึนทะเบียนไว้  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม - 30 กันยำยน  ของทุกปี              
     จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เม่ืออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับในเดือนถัดไป (เช่น อำยุครบ    
60 ปี ในวันที่ 5 มกรำคม 2564 ก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เดือนกุมภำพันธ์ 2564) 
     ส ำหรับผู้สูงอำยุที่อำยุเกิน60ไป ท่ีพึ่งจะมำลงทะเบียนครั้งแรก จะได้รับเงินในเดือน ตุลำคม     
ของปีงบประมำณถัดไป  (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง)  
     ผู้สูงอำยุที่ย้ำยภูมิล ำเนำ มำขึ้นทะเบียนที่ อปท.แห่งใหม่ จะยังรับเงินเบี้ยยังชีพที่อปท.เดิม 
จนถึงเดือนกันยำยนของปีงบประมำณที่ย้ำยมำ และรับเงินเบี้ยยังชีพกับอปท.แห่งใหม่ ในเดือน 
ตุลำคม ในปีงบประมำณถัดไป 
➢ หมำยเหตุ  
     เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ  ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถเขียนได้     
ให้พิมพ์ลำยมือแทน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญลักษณ์ผู้สูงอำยุ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

กำรข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
 
 
 
 

➢ จดทะเบียนควำมพิกำรได้ที่               
     ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกำญจนบุรี โทรศัพท์  034-
512455 หรือ ฝำกที่งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 

 ➢ หลักฐำนกำรจดทะเบียนคนพิกำร/ต่ออำยุบัตรคนพิกำร   
      ➢ ในกรณีที่คนพิกำรไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสำรดังนี้  

1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรัฐออกโดยแพทย์  จ ำนวน  1  ฉบับ                
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน    จ ำนวน  1  ฉบับ  
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พิกำร)   
    จ ำนวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน  2  

ใบ   
 

ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ำยส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้น ำบัตร 
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นแทนมำด้วย) 

 
 
 
 
➢ ในกรณีที่ไปด ำเนินกำรแทนคนพิกำรให้เตรียมเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้  

1. ส ำเนำประจ ำตัวบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน  1  ฉบับ  
2. หนังสือมอบอ ำนำจ           จ ำนวน  1  ฉบับ  
3. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน    

จ ำนวน  2  ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
➢ หลงัจำกจดทะเบียนควำมพิกำรแล้วองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองจะช่วยเหลือ  
     อย่ำงไร       
         น ำบัตรประจ ำตัวคนพิกำรมำขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินควำมพิกำรที่ งำนพัฒนำชุมชน  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรขึ้นบัญชี เพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร  

กำรจดทะเบียนรับเบี้ยควำมพิกำร (รับขึ้นทะเบียน ได้ทกุวัน ในวันและ เวลำรำชกำร)   
➢ คุณสมบัติของผู้มสีิทธไิด้รับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร             
      1. สัญชำติไทย             
      2. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร             
      3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง             
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ             
      5. ในกรณีผู้พิกำรเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจ ำคุกอยู่ในเรือนจ ำ  ทัณฑ์สถำนหรือสถำนคุมขัง ของ
กรมรำชทัณฑ์  หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน   หรือ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน  ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำรต่อผู้บงัคับบัญชำ 
หรือผู้อ ำนวยกำรตำมสถำนที่ท่ีอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
➢  หลกัฐำนในกำรข้ึนทะเบียนดังนี้               
     1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร           จ ำนวน    1    ชุด              
     2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                       จ ำนวน    1    ชุด              
     3. ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ในกรณีที่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี)         จ ำนวน    1    ชุด  
  
➢  กรณีที่ผู้อื่นยื่นแทนใช้หลักฐำนดังนี้              
    1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน              จ ำนวน     1   ชุด              
    2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                          จ ำนวน     1   ชุด              
    3. หนังสือมอบอ ำนำจ                                              จ ำนวน     1   ชุด   
    4. ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ในกรณีที่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี)          จ ำนวน     1   ชุด 
 
 



 
 
 
➢ วันเวลำที่เปิดใหบ้ริกำร  

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ในวันและเวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.   
➢ ขั้นตอนกำรให้บริกำร  

1. ผู้พิกำรยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร  
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
3. เสนอคณะผู้บริหำร   

➢ ระยะเวลำ  
ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 3 นำที   

➢ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
งำนพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 

➢ ยื่นเอกสำรแล้วได้รับเงินเมื่อไร               
ผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  ในเดือนถัดไป  (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง)  

➢ หมำยเหตุ            
เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ  ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ   ผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเขียนได้   

 ให้พิมพ์ลำยมือแทน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ผู้พิกำร 
 
 
 



 
กำรข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 

➢ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

กำรรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์   
➢ ก ำหนดรับลงทะเบียน  

เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่ำติดเชื้อ เอดส์ จำกโรงพยำบำลรัฐ แล้วมำยื่นค ำขอข้ึน
ทะเบียนที่ งำนพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 
08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลำรำชกำร)   
➢ คุณสมบัติผู้มสีิทธิยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้  

1. มีสัญชำติไทย  
2. เป็นผู้มีภูมิล ำเนำหรือมีชื่อในทะเบียนรำษฎร์ในเขตพื้นที่ต ำบทุ่งทอง 
3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู หรือไม่ 

สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 
 
 
 
 

➢ หลกัฐำนในกำรลงทะเบียน ดังนี้  
    1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเชื้อ เอดส์ จำกโรงพยำบำลรัฐเท่ำนั้น ฉบับจริง    จ ำนวน  1  
ฉบับ  
    2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน                        จ ำนวน  1  ฉบับ  
    3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                     จ ำนวน  1  ฉบับ  
    4. ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร          จ ำนวน  1  ชุด  
➢ ขั้นตอนกำรให้บริกำร  
     1. ผู้ป่วยติดเชื้อ เอดส์ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์  
     2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ  
     3. เสนอคณะผู้บริหำร    

 
 
 

 



 
 
➢ ระยะเวลำ  

ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน   
➢ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

งำนพัฒนำชุมชน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  
➢ ยื่นเอกสำรแล้วได้รับเงินเมื่อไร               

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจำกขึ้น ทะเบียน
และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ จำกเจ้ำหน้ำที่และคณะผู้บริหำรแล้ว   
➢ หมำยเหตุ      

เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สำมำรถเขียนได้ ให้พิมพ์
ลำยมือแทน   
➢ สอบถำมเพิ่มเติมไดท้ี ่    

งำนพัฒนำชุมชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  อ ำเภอท่ำม่วง  จังหวัดกำญจนบุรี  
71110 โทร      034-698683 

หรือเว็บไซต์ http://www.thungthong.go.th   
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่ำป่วยเป็นโรงเอดส์ /AIDS เท่ำนั้น หำกระบุว่ำป่วยเป็น HIV 

หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้ำหลักเกณฑ์กำรรับเงินสงเครำะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำชี้แจง 
 
 
 

 ❖❖ ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ อยู่แล้วในพื้นที่อื่น  
ภำยหลังได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 
ให้มำขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง แต่สิทธิ 
กำรรับเงินยังรับอยู่ที่เดิม จนสิ้นปีงบประมำณ นั้น  

 ❖ ❖ ตัวอย่ำง เช่น นำยแดง รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยู่ที่ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำม่วง ภำยหลังได้แจ้งย้ำยมำอยู่พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่ง
ทอง ในวันที่ 15 มกรำคม 2564   นำยแดง ต้องมำขึ้นทะเบียนใหม่ที่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่ งทอง  ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2564           
แต่ นำยแดง ยังคงรับเงินจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำม่วง จนถึง เดือน
กันยำยน 2564 และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ทุ่งทอง ในเดือนตุลำคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง จะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้

พิกำร ที่มำขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ำยในเดือนถัดไป โดยจะจ่ำยโอนเข้ำ
บัญชี ตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำมประสงค์ไว ้
 

❖ ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุและเบ้ียยังชีพผู้พิกำร ❖ 

 
ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มำตรวจสอบรำยชื่อตำมประกำศที่ป้ำย

ประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง ภำยในวันที่ 
15 ธันวำคม ของทุกปี (นับจำกวันที่สิ้นสุดก ำหนดกำรลงทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพฯ คือ วันท่ี 30 เดือน กันยำยน ของทุกปี) 

ส ำหรับผู้สูงที่ย้ำยภูมิล ำเนำในปีงบประมำณนั้น (สิ้นสุดรับลงทะเบียน
วันที่ 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี 

  
    

 
 

กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
ผู้สูงอำยุ ที่มำขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคม ของ

ปีถัดไป และหลังเดือนเกิดที่มีอำยุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยกรมบัญชีกลำงจะจ่ำย
โอนเข้ำบัญชี ตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



กำรค ำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
ส ำหรับผู้สูงอำย ุ

 
 
จ ำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอำยุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2564)    

กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ คิดในอัตรำเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได            
แบบ “ขั้นบันได” หมำยถึง กำรแบ่งช่วงอำยุของผู้สูงอำยุออกเป็นช่วง ๆ หรือ       
เปน็ข้ันข้ึนไปเรื่อย ๆ   

 
❖ โดยเริ่มตั้งแต่  อำยุ 60 ปี โดยค ำนวณตำมปี งบประมำณ ไม่ใช่ปี

ปฏิทิน และไม่มีกำรเพิ่มของอำยุ ระหว่ำงปี ❖ 
 

  

 

ตำรำงค ำนวณเงินเบ้ียยังชีพรำยเดือน 
ส ำหรับผู้สูงอำยุ (แบบขั้นบันได) 

ขั้น ช่วงอำยุ (ปี) จ ำนวนเงิน (บำท) 
ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที่  2 70 – 79 ป ี 700 

ขั้นที่  3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

  

 
 
 
 
 
 
 



❖ วิธีค ำนวณอำยุ ของผู้สูงอำยุ❖ 
 

❖กำรนับรอบปีงบประมำณ คือ❖  
1 ตุลำคม – 30 กันยำยน เช่น ปีงบประมำณ 2563 จะเริ่มตั้งแต่       

1 ตุลำคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 ปีงบประมำณ 2564 จะเริ่ม
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564  

 

❖ กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในขั้นที่ เท่ำไหร่ ให้นับ ณ 
วันที่ 30 กันยำยน เท่ำนั้น❖  

เช่น 1. นำง ก. เกิด 30 กันยำยน 2473 ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2563 นำง ก. จะอำยุ 70 ปี หมำยควำมว่ำ นำง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 700 บำท ใน เดือน ตุลำคม 2563 (งบประมำณปี 2564)    

2. นำง ข. เกิด 1 ตุลำคม 2473 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 นำง 
ข. จะอำยุ 69 ปี หมำยควำมว่ำ นำง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือน ละ 
600 บำท เทำเดิม จนกวำจะถึงรอบปีถัดไป    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กำรสิ้นสุดกำรได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
 
1. ตำย  
2. ย้ำยภูมิล ำเนำไปนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง 
3. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   
4. ขำดคุณสมบัติ    
 

◆ หน้ำที่ของผูร้ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และผูพ้กิำร ◆ 
 

1. ตรวจสอบรำยช่ือของตัวเอง ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  
2. เมื่อย้ำยภูมิล ำเนำจำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง  ไปอยู่ภูมิล ำเนำ 

อื่น ต้องแจ้งขอมูลเพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทองได้รับทรำบ  
  3. กรณีตำย ให้ผู้ดูแลหรือญำติของผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรของผู้รับเงินเบี้ยยัง 
ชีพแจ้งกำรตำย ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งทอง ได้รับทรำบ (พร้อมส ำเนำใบ 
มรณะบัตร)  
 
 
 
 
 

 
 
 



ภำคผนวก 
 
 
 



◆แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ) ◆ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

ผู้สูงอำยุยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ 

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร 
บันทึก/สอบถำมเพ่ิมเตมิ 

 

หลักฐำนในกำรข้ึนทะเบียนดังนี ้
1. บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำท่ีแสดงชื่อ และ
เลขที่บัญช)ี ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร จ ำนวน 1  ชุด 

 

รวบรวมเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เสนอผู้บริหำร 
จัดท ำประกำศรำยชื่อ 

 



◆แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรรับขึ้นทะเบียนผู้พิกำร)◆ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้สูงอำยุยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร 

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร 
บันทึก/สอบถำมเพ่ิมเตมิ 

 

หลักฐำนในกำรข้ึนทะเบียนดังนี ้
1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรฐัออกโดยแพทย์  จ ำนวน  1  ฉบับ                 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน  จ ำนวน  1  ฉบับ  
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พิกำร) จ ำนวน  1  ฉบับ   
4. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 น้ิว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ ำนวน  2  ใบ   
   ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งถ่ำยส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้น ำบัตร 
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นแทนมำด้วย) 

 

รวบรวมเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เสนอผู้บริหำร 
จัดท ำประกำศรำยชื่อ 

 



◆แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  (กำรเบิก-จ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ)◆ 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

จัดท ำบัญชีรำยชื่อและบันทึก
ข้อควำม 

 

เสนอผู้บังคับบัญชำอนุมัต ิ
 

จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

ตรวจฎีกำ/จัดท ำเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสำรส ำหรับกำรรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้สูงอำยุ/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ ำนำจ) 
2. หนังสือมอบอ ำนำจ กรณีมอบอ ำนำจ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินสดเดิม 5 นำที/รำย 
ปรับลด 3 นำที/รำย 

ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชน 
 

รับเงินผ่ำนธนำคำร 
 

รับเงินสดภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

น ำเงินเข้ำบัญชี ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

ยื่นบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ ำนำจ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยช่ือ ลงชื่อผู้รับเงิน 
 



◆แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร  (กำรเบิก-จ่ำยเงินเบ้ียยังชีพผู้พิกำร) ◆ 
 

จัดท ำบัญชีรำยชื่อและบันทึก
ข้อควำม 

 

เสนอผู้บังคับบัญชำอนุมัต ิ
 

จัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 

ตรวจฎีกำ/จัดท ำเช็คเบิกเงิน (กองคลัง) 
 

เอกสำรส ำหรับกำรรับเงินสด 
1.แสดงบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้พิกำร/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ ำนำจ) 
2. หนังสือมอบอ ำนำจ กรณีมอบอ ำนำจ 
 

ขั้นตอนกำรรับเงินสดเดิม 5 นำที/รำย 
ปรับลด 3 นำที/รำย 

ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชน 
 

รับเงินผ่ำนธนำคำร 
 

รับเงินสดภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 

น ำเงินเข้ำบัญชี ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน ยื่นบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอ ำนำจ 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยช่ือ ลงชื่อผู้รับเงิน 
 



สำรพันค ำถำม 
 

ถำม  ผู้สูงอำยุท่ีอยู่ในคุกสำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้ หรือไม่?  
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ เพรำะไมถ่ือว่ำได้รับกำรดูแลจำกทำงภำครัฐ        
ถำม พระภิกษุสงฆ์สำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม ?  
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ท่ีไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต)  

เช่น เจ้ำอำวำส เจ้ำคณะต ำบล เป็นต้น    
ถำม ผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง นำยก อบต., รอง นำยก อบต., 

สมำชิกสภำ , ก ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน สำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ?  
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนท่ีจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 


