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การลง

รวบรวมโดย : สํานักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล



งานการจัดการความร ู ้
(KM–Knowledge Management)

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่มีสิทธิ   จ้า!!!

เป็นวันรับลงทะเบียน
ผ ู ้ส ู งอาย ุ ......จ้า



ผ ู้ส ู งอาย ุ

ต ุ ลาคม– พฤศจิกายน
(ปีงบประมาณ )

ะเบียนรับเบียยั งชี ผ ู ้ส ู งอาย ุ
ตังแต่ เดื อนมกราคม –
(ปีงบประมาณ )

ค ุ ณสมบัติของผ ู ้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงิน

1.1 ผูสูงอายุที่มีอายุครบ  60 ปบริบูรณ  ที่ยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายตุั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป (ปงบประมาณ 2564)
1.2 ผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป  (ปงบประมาณ 2564)

ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2562
โดยจะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
(ปงบประมาณ 2564)

1.1 ผูสูงอายุที่มีอายุครบ  60 ปบริบูรณ  ที่ยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป (ปงบประมาณ 2564)
1.2 ผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป  (ปงบประมาณ 2564)

ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2562
โดยจะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
(ปงบประมาณ 2564)



ผู้ส ูงอายุตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง

(1) มีสัญชาติไทย
(2)มีภ ูมิลําเนาอยู ่ในเขตอบต. (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) 60 ปีบริบูรณ์

(4

ได้แก่
ก.

ใดในลักษณะเดียวกัน
ข.

ค.ผู้ได ้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ

ยกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

2548 หรือผู้



ลง

ยืนเ อกสารหลั กฐานกรอกแบบฟอ ร์ ม

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ”



 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน


ธนาคาร
หมายเหตุ :

พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ

**ขอรับแบบคําขอลงทะเบียนผ ู ้ส ู งอาย ุ  และยืนเ อกสาร
ประกอบ ได้ที

งานสวัสดิการและพัฒนาช ุ มชนอบต.คําครัง***



กรณีได้ร ับเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ อยู ่แล้ ว
และได้ย ้ายเข้ามาในพืนที ตําบล คําครัง

*ผู้ส ูงอายุ
ปีงบประมาณ  โดยสิทธิ ในการรับ เงินของ
ผู้ส ูงอายุจะได ้รับเงิน ผู้ส ูงอายุ
ถึง เดือนกันยายน)

ผู้ส ูงอายุ  ผู้ส ูงอายุจะต ้องไปลงทะเบียน และ
สูงอายุ

สามารถลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน

......ค่ะ



คําชีแจง

ให้มาแจ้งลง
.

เช่น

นางก. .สีส ุก
20 สิงหาคม 2562

นางก. ต ้องมาลง . แต่นางก. จะ
.สีส ุกอยู ่จนถึงเดือนกันยายน

2562 แ .
ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป



ประกาศรายชือผู ้มีสิทธิ รับเ งิ นเ บี ย
ยังชีพผ ู ้ส ู งอาย ุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้
เงิน

ยังชีพผู้ส ูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ลงทะเบียนในแต่ละเดือน และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ



การลงระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อม ูลเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ

รายใหม่

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข ้อมูล
ชีพขององค์กรปกครอง

ให้ถูกต้องกับข ้อเท็จจริง
เคร่งครัด



การจ่ายเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ

กําหนดวัน สูงอายุ
10 ของเดือน

(ตามความเหมาะสม)

อบต.จะดํา เนินการ เ บิก–จ่าย เงิน ให้กับ
าลงทะเบียนไว้แล้วโดยจะเริม

ตังแต่ เดื อนตุ ลาคมปี ถั ดไ ปโ ดยจะ จ่ ายเ ป็นเ งิ น
สดหรือโอนเข ้าบัญชีธนาคารตามทีผู ้สู งอา ยุ
ได ้แจ้งความประสงค์ไวต้ังแต่ เดื อนมกราคม

ธนาคารให้กับผู้มีสิทธิเอง  ตามโครงการ
บูรณาการฐานข ้อมูลสวัสดิการสังคม
(e-payment) สําหรับกรณีผู้มีสิทธิเลือกวิธี
รับเงินโดยการโอนเข ้าบัญชีธนาคารของผู้มี
สิทธิ หรือบัญชีของผู้รับมอบอํานาจ



กําหนดวันจ่ายเบียยั งชี พผู ้สู งอา ยุ

เว้นวันที  ของเ ดื อนตรงกั บว ันหยุด
กรมบัญชีกลางจะโอนวันทําการวันสุดท้าย

ส่วนในกรณีผู้มีสิทธิเลือกรับเงินวิธีรับเงินสด
ห รื อ ผ่ า น ผู้ ม อ บ อํ า น า จ เ ป็ น เ งิ น ส ด
กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข ้าบัญชีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เพื อให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถินเ บิ กจ่ ายไ ด้ แก่ ผู้สิทธิต่อไป



ช่องทางการรับเงินเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ

ผ ู้ประสงค์ร ับเงินผ่าน
ธนาคาร

ผ ู ้ประสงค์ร ับเงินสด

โอนเข ้าบัญชีธนาคารในนาม
ผู้ส ูงอายุหรือผู้รับมอบ

อํานาจ

รับเงินสดในนามผู้ส ูงอายุ
หรือผู้รับมอบอํานาจ

แจ้งงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชนอบต.
คําครัง

ธนาคาร ธกส.
สาขาชัยมงคล



การคํานวณเงินเบียยั งชี พแ บบขั นบันได

ตารางคํานวณเงินเบียยั งชี พร ายเ ดื อน

สําหรับผ ู ้ส ู งอาย ุ

(แบบขันบั นไ ด )

ขัน ช่วงอาย ุ  (ปี) จํานวนเงิน (บาท)

1 60 – 69 ปี 600

2 70 – 79 ปี 700

3 80 – 89 ปี 800

4 90 ปี ขึนไ ป 1,000



วิธีคํานวณอาย ุ

30 กันยายน
เท่านันเ ช่ น

1. นางก. เกิด 1 กันยายน 2504 ณ วันที 1 กันยายน 2564
นางก. จะอายุ 60 ปี หมายความว่า นางก. จะได ้รับเงินเบียยั งชี พ
เดือนละ 600 บาท ในเดือนกันยายน 2564 (งบประมาณปี
2564)

2. นางข. เกิด 2 กันยายน 2504 ณ วันที 2 กันยายน 2564
นางข. จะอายุ 60 ปี หมายความว่า นางข. จะได ้รับเงินเบียยั งชี พ
เดือนละ 600 บาท ในเดือนตุลาคม 2564 (งบประมาณปี 2565)

แล้วปีนี  ฉั นจ ิ ได้ เงิ น
เบียเท่าไร น ้อ?

การนับรอบปีงบประมาณ  คือ 1 ต ุ ลาคม– 30 กันยายน เช่น

ปีงบประมาณ 2563 จะเริมตั งแต่ 1 ต ุ ลาคม2562-30 กันยายน 2563



1. ตาย
2. ย้ายภูมิลําเนาไปนอกเขตอบต.คําครัง
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบียยั งชี พ
4. ขาดคุณสมบัติ

1. ตรวจสอบรายชือของตั วเ อง
2. กรณีผู้รับเงินเบียยั งชี พหรื อผู ้รับมอบอํ านา จแจ้ งรั บ

เป็นเงินสดต้องมารับเงินให้ตรงตามวันเวลาทีกํ าหนด
3. เมือย้ ายภู มิลําเ นา จากอบต .คําครังไปอยู ่ภ ูมิลําเนาอืน
4. ต้องแจ้งข ้อมูลเพือใ ห้ อบต.คําครังได้รับทราบ
5. ให้ผู้ทีรั บเ บี ยยังชีพผู ้ สูงอายุ แ สดงการมี ช ีวิตอยู ่ ต่อ

อบต. คําครังก่อนเดือนตุลาคมของทุกปี
5. กรณีตายให้ญาติของผู้รับเงินเบียยั งชี พแ จ้ งการตา ย

ให้อบต. คําครังได้รับทราบ (พร้อมสําเนามรณบัตร)



ภาคผนวก



ตัวอย่างแบบฟอร์มคําขอขึนทะ เ บี ยนผู ้สู งอา ยุ

ทะเบียนเลขท่ี...................................../256๓

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ขอมูลผูสูงอายุ

เขียนท่ีอบต.คําครั่ง.
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.....................

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ป  สัญชาติ ไทย มีช่ืออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตําบล/แขวงคําครั่ง อําเภอ/เขต เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
รหัสไปรษณีย ๓๔๑๖๐ โทรศัพท.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อ่ืนๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ

 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  ไดรับการสงเคราะหความพิการ
 ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยยายมาจาก
(ระบุท่ีอยูเดิม.......................................................................................................................................................................)

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยวิธีดังตอไปน้ี (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
สําเนาบัญชีเงินฝาก...............................บัญชีเลขท่ี......................................ช่ือบัญชี..............................................................

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน
ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน................................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
---- ที่อยู.........................................................................................
.........................................................................โทรศัพท.................................................................................................



ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก
ประการ

(ลงช่ือ)........................................................................... (ลงช่ือ)..........................................................
(.........................................................................) (..........................................................)

ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน



-2-

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
----
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัตเิน่ืองจาก
....................................................................................................
....................................................................................................

(ลงช่ือ)..............................................................................
(...............................................................................)

จาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มี
ความเห็นดังน้ี
สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับลงทะเบียน

กรรมการ  (ลงช่ือ).............................................................
(.......................................................)

กรรมการ  (ลงช่ือ).............................................................
(.......................................................)

กรรมการ  (ลงช่ือ).............................................................
(.......................................................)

คําสั่ง

รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อ่ืนๆ...................................................................................................

(ลงช่ือ).........................................................
(......................................................)

นายกองคการบริหารสวนตําบลคําครั่ง
วัน/เดือน/ป.............................................

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว .

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี......................เดือน.......................................................พ.ศ.....................................

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
และตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ในอัตราแบบข้ันบันได ภายในวันท่ี 1๐ ของทุกเดือน โดยจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ในอัตราเดือนละ......................บาท  ตั้งแตเดือน.......................................พ.ศ..................... เปนตนไป  กรณีผูสูงอายุ
ยายภูมิลําเนา ไปอยูท่ีอ่ืนจะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายใน
เดือนกันยายนของปน้ัน  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเน่ือง  หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม  กรุณาติดตอท่ี  สิบเอกอัครชัย
พวงจินดา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  โทร. 080-672-6462 หรือ  นางสาวพรนัชชา  จันทรแกว  ตําแหนง
ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  โทร.  093-539-1293



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

เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

......พ.ศ..............

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

..............................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์...........................................

................................
ณ....................................

ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวดั..........................
โทรศัพท์.........................................................

เป็นผู ้มีอํานาจ ผู ้สูงอายุ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

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

.........................................................ผู ้ รับมอบอํานาจ
(................................................................)

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

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



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

......พ.ศ..............

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

..............................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์...........................................

...................
......ออกให้  ณ....................................

....................................
ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................

เป็นผู ้มีอํานาจ ผู ้สูงอายุ แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้

...........................ผู ้มอบอํานาจ/ผู ้สูงอายุ
(................................................................)

บมอบอํานาจ
(................................................................)

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

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



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์
ร ับเงินเบียยั งชี พผู ้สู งอายุ

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ราะห์เงิน

ข้าพเจ้าขอแจ้
(    )  เป็นเงินสด
(    )  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................

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

ขอแสดงความนับถือ

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



สารพันคําถาม

ถาม
ผู้ส ูงอายุทีอยู ่ในคุ กสามา รถลงทะเบียนผู้ส ูงอายุได ้

หรือไม่ ?

ตอบ

ลงทะเบียนไดเ้พราะไมถื่อเป็นกรณีได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิประโยชน์อืนใ ดจากหน่ วยงานของรั ฐอันจะทําให้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยั งชี พผู ้สู งอา ยุ ขององค์ กรปกครองส่ วน



ถาม

โรคสามารถลงทะเบียนผู้ส ูงอายุได ้หรือไม่ ?

ตอบ

ลงทะเบียนได้

ถาม

ถ้าผู้ส ูงอายุรับเงินเบียคนพิ การและ ผู ้ป่วยเ อดส์ อยู ่
แล้วจะสามารถลงทะเบียนผู้ส ูงอายุและรับเงินเบียยั งชี พ
ผู้ส ูงอายุได ้หรือไม่

ตอบ

ลงทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ ้า



ถาม
ลงทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ ้า
พระภิกษุสงฆ์สามารถลงทะเบียนผู้ส ูงอายุได ้หรือไม่

ตอบ

ลงทะเบียนได.้.......จ ้ายกเว้นพระภิกษุสงฆ์ทีได้ รับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตําบลเป็น
ต้น ...จ ้า

ถาม
ข ้าราชการทีรั บเ งิ นบํ าเ หน็ จ สามา รถลงทะ เ บี ยน

ผู้ส ูงอายุได ้หรือไม่

ตอบ
ลงทะเบียนได้ค่ะ



ถาม
ผู้ทีดํ ารงตํ าแหน่ งทา งการเ มื อง นา ยก อบต. , รอง

นายก อบต., สมาชิกสภา , กํานัน , ผู้ ใหญ่บ้าน สามารถ
ลงทะเบียนผู้ส ูงอายุได ้หรือไม่
ตอบ

ลงทะเบียนไม่ได ้ค่ะ   เนืองจากมี เงิ นเ ดื อนประ จํ า แต่
เมอืพ้นจากตําแหน่งแล้ว สามารถมาลงทะเบียนเพือขอรั บเ บี ย
ยังชีพผู้ส ูงอายุได ้ค่ะ

ถาม
ถ้าผู้ส ูงอายุอาศัยอยู ่ทีต่ างประ เทศ แต่ ยังมี ชืออยู ่ ใน

ทะเบียนบ้านในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนผู้ส ูงอายุได ้
หรือไม่
ตอบ

สามารถลงทะเบียนได้

ถาม
ผู้ส ูงอายุทีรั บเ บี ยยั งชีพอย ู ่ แล้ว  สามารถ

เปลียนแปลงวิ ธีการรั บเ งิ นไ ด้ หรื อไ ม่
ตอบ


