คู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยยังชีพผู้พิกำร เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คู่มือประชำชน
กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร
กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

กองสวัสดิกำรสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลำยมำศ
จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-666282

คำนำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมในเขตตำบลบุโพธิ์ และ ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กับบุคคลเหล่ำนี้
รวมทั้ งมีบทบำทหน้ำที่ในกำรดำเนิ นกำรรับลงทะเบี ยน ผู้ สูงอำยุเพื่อ รับเงิ นเบี้ย ยังชี พ
ผู้สูงอำยุกำรรับ ลงทะเบียนคนพิกำรเพื่อรับเงินเบี้ยควำมพิกำร และ รับคำร้องผู้ป่วยเอดส์
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์รวมทั้งกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับ บุคคลดังกล่ำว โดยถือ
ปฏิบัติตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพื่อกำรยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย หลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำ ยเบี้ยควำม พิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2553 ดังนั้น เพื่อให้ประชำชนที่มำขอรับบริกำรได้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องมี
แนวทำงใน กำรปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในกำร
ขอรั บ บริ ก ำรในเรื่ อ ง ดั ง กล่ ำ วองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบุ โ พธิ์ จึ ง ได้ จั ด ท ำคู่ มื อ กำร
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุกำรลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำร กำรยื่นคำร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขึ้น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วน หนึ่งที่
ทำให้ผู้สู งอำยุคนพิกำร และผู้ป่ว ยเอดส์มี ควำมเข้ำใจที่ถู กต้อ งถึ งสิทธิพึง ได้รั บรวมทั้ ง
ทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติที่ชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่ำวและ
ประชำชนที่มำขอรับบริกำรต่อไป

กองสวัสดิกำรสังคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์

กำรขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
1. สัญชำติไทย
2. มีอำยุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนรำษฎร์ระบุเฉพำะปีเกิด ให้ถือว่ำ
บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกรำคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่ำเกิด วันที่ 1 มกรำคม
2497)
3. มีภูมลิ ำเนำอยู่ในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือเทศบำล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนำญ เบี้ยหวัด บำนำญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่รัฐหรือเทศบำล อบต.
จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิกำรหรือผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ

 หลักฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
สำเนำ จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมสำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)
สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร
จำนวน 1 ชุด

 ผู้อื่นยื่นเอกสำรแทนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ?
ในกรณีผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อำจมอบอำนำจให้ ผู้อื่นเป็นผู้ยื่น
คำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนำจติดต่อที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
โดยต้องมีหนังสือมอบอำนำจตัวจริง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของ
ผู้รับมอบอำนำจ อย่ำงละ 1 ชุด

 ยื่นเอกสำรแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ?
ผู้สูงอำยุที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนถัดไปของวันเกิดเมื่อครบ 60
ปีบริบูรณ์ เช่น เมื่อมีอำยุครบ 60 ในเดือน มกรำคม จะเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือน กุมภำพันธ์
เป็นต้นไป

 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. แห่งใหม่ต้องไปจด
ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบำลหรือ อบต. แห่งใหม่ทันที และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือน
ตุลำคม ของปีถัดไป

 วันเวลำที่เปิดให้บริกำร
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.

 ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1. ผู้สูงอำยุยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ

 ระยะเวลำ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นำที

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิกำรสังคมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
 หมำยเหตุ
เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ สำเนำถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถเขียนได้
ให้พิมพ์ลำยมือแทน โดยต้องมีผู้รับรองลำยหัวแม่มือจำนวน 2 คน

สัญลักษณ์ผู้สูงอำยุ

กำรขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร

 จดทะเบียนควำมพิกำรได้ที่
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-243000
 หลักฐำนกำรจดทะเบียนคนพิกำร/ต่ออำยุบัตรคนพิกำร
 ในกรณีที่คนพิกำรไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสำรดังนี้
1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรัฐออกโดยแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พิกำร)
จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2
ใบ
ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ำยสำเนำจำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นำบัตร
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นแทนมำด้วย)

 ในกรณีที่ไปดำเนินกำรแทนคนพิกำรให้เตรียมเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้
1. สำเนำประจำตัวบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
2. หนังสือมอบอำนำจ
จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 2 ใบ
4.ภำพถ่ำย วีดีโอของผู้พิกำร
จำนวน 1 ชุด

 หลังจำกจดทะเบียนควำมพิกำรแล้วองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ จะช่วยเหลือ
อย่ำงไร
นำบัตรประจำตัวคนพิกำรมำขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินควำมพิกำรที่ กองสวัสดิกำรสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำปรึกษำและแนะนำ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพควำมพิกำร
กำรจดทะเบียนรับเบี้ยควำมพิกำร (รับขึ้นทะเบียน ได้ทกุ วัน เวลำรำชกำร)

 คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร
1. สัญชำติไทย
2. มีบัตรประจำตัวคนพิกำร
3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนรำษฎร์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ
5. ในกรณีผู้พิกำรเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑ์สถำนหรือสถำนคุมขัง ของ
กรมรำชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน หรือ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยควำมพิกำรต่อผู้บังคับบัญชำ
หรือผู้อำนวยกำรตำมสถำนที่ที่อยู่

 หลักฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดังนี้
1. สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ในกรณีที่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี)

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

 กรณีที่ผู้อื่นยื่นแทนใช้หลักฐำนดังนี้
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. หนังสือมอบอำนำจ
4. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ในกรณีที่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

 วันเวลำที่เปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลำรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.

 ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1. ผู้พิกำรยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผู้บริหำร

 ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์

 ยื่นเอกสำรแล้วได้รับเงินเมื่อไร

ผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไป (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง)

 หมำยเหตุ

เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ สำเนำถูกต้องทุกฉบับ ผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเขียนได้
ให้พิมพ์ลำยมือแทน โดยต้องมีผู้รับรองลำยหัวแม่มือจำนวน 2 คน

สัญลักษณ์ผู้พิกำร

กำรขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กำรรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 กำหนดรับลงทะเบียน
เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่ำติดเชื้อ เอดส์ จำกโรงพยำบำลรัฐ แล้วมำยื่นคำขอขึ้น
ทะเบียนที่ กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ
08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลำรำชกำร)

 คุณสมบัติผู้มสี ิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ดังนี้

1. มีสัญชำติไทย
2. เป็นผู้มีภูมิลำเนำหรือมีชื่อในทะเบียนรำษฎร์ในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุ
โพธิ์
3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู หรือไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้

 หลักฐำนในกำรลงทะเบียน ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเชื้อ เอดส์ จำกโรงพยำบำลรัฐเท่ำนั้นฉบับจริง
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร

 ขั้นตอนกำรให้บริกำร

1. ผู้ป่วยติดเชื้อ เอดส์ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผู้บริหำร

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ชุด

 ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์

 ยื่นเอกสำรแล้วได้รับเงินเมื่อไร
ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในเดือนถัดไปหลังจำกขึ้น ทะเบียน
และผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ จำกเจ้ำหน้ำที่และคณะผู้บริหำรแล้ว

 หมำยเหตุ
เอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ สำเนำถูกต้องทุกฉบับ ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สำมำรถเขียนได้ ให้พิมพ์
ลำยมือแทน

 สอบถำมเพิ่มเติมได้ที่

กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์
31130
โทร 044-666282
หรือเว็บไซต์ www.bupholocal.go.th

หมำยเหตุ
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่ำป่วยเป็นโรงเอดส์ /AIDS เท่ำนั้น หำกระบุว่ำป่วยเป็น HIV
หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้ำหลักเกณฑ์กำรรับเงินสงเครำะห์

คำชี้แจง

 ผู้สู งอำยุ/ผู้พิ กำร ที่มี สิ ท ธิ รับเงินเบี้ย ยังชีพ อยู่แล้ วในพื้นที่อื่ น
ภำยหลังได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
ให้มำขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ แต่สิทธิ
กำรรับเงินยังรับอยู่ที่เดิม จนสิ้นปีงบประมำณ นั้น
  ตัวอย่ำง เช่น นำยแสงสี รับเงินเบี้ยยังชีพฯ อยู่ที่ องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลบ้ำนโป่ง ภำยหลังได้แจ้งย้ำยมำอยู่พื้นที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 นำยแดง ต้องมำขึ้นทะเบียนใหม่ที่ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ ทันที แต่ นำยแสงสี ยังคงรับเงินจำกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลบ้ำนโป่ง จนถึง เดือนกันยำยน 2560 และจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ในเดือนตุลำคม 2560 เป็นต้นไป

 ประกำศรำยชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและเบี้ยยังชีพผู้พิกำร
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ มำตรวจสอบรำยชื่ อ ตำมประกำศที่ ป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์ ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ ภำยในเดือน 30 กันยำยน
ของทุกปี (นับจำกวันที่สิ้นสุดกำหนดกำรลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ คือ วันที่
30 เดือน กันยำยน ของทุกปี)

กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบุ โ พธิ์ จะด ำเนิ น กำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอำยุ ที่มำขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่ม จ่ำยตั้งแต่ เดือ นตุล ำคม ของปี
ถัดไป โดยจะจ่ำยเป็นเงินสด หรือโอนเข้ำบัญชี ตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำม
ประสงค์ไว้

กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบุโพธิ์ จะดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิกำร
ที่มำขึ้นทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริ่มจ่ำยในเดือนถัดไป โดยจะจ่ำยเป็นเงินสด หรือ
โอนเข้ำบัญชี ตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำมประสงค์ไว้

กำรคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สำหรับผู้สูงอำยุ
จ ำนวนเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ต่ อ เดื อ นที่ ผู้ สู ง อำยุ จ ะได้ รั บ ใน ปั จ จุ บั น กำร
จ่ ำ ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อำยุ คิ ด ในอั ต รำเบี้ ย ยั ง ชี พ แบบขั้ น บั น ได
แบบ “ขั้นบันได” หมำยถึง กำรแบ่งช่วงอำยุของผูส้ ูงอำยุออกเป็นช่วง ๆ หรือ
เป็นขั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ
 โดยเริ่มตั้งแต่ อำยุ 60 ปี โดยคำนวณตำมปี งบประมำณ ไม่ใช่ปี
ปฏิทิน และไม่มีกำรเพิ่มของอำยุ ระหว่ำงปี 

ตำรำงคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรำยเดือน
สำหรับผู้สูงอำยุ (แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1

ช่วงอำยุ (ปี)
60 – 69 ปี

จำนวนเงิน (บำท)
600

ขั้นที่ 2

70 – 79 ปี

700

ขั้นที่ 3

80 – 89 ปี

800

ขั้นที่ 4

90 ปี ขึ้นไป

1,000

 วิธีคำนวณอำยุ ของผู้สูงอำยุ
กำรนับรอบปีงบประมำณ คือ
1 ตุลำคม – 30 กันยำยน เช่น ปีงบประมำณ 2558 จะเริ่มตั้งแต่
1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558 ปีงบประมำณ 2559 จะเริ่ม
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559

 กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในขั้นที่ เท่ ำไหร่ ให้นับ ณ
วันที่ 30 กันยำยน เท่ำนั้น
เช่ น 1. นำง ก. เกิ ด 30 กั น ยำยน 2487 ณ วั น ที่ 30 กั น ยำยน
2558 นำง ก. จะอำยุ 70 ปี หมำยควำมว่ ำ นำง ก. จะไดรับ เงินเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 700 บำท ใน เดือน ตุลำคม 2557 (งบประมำณปี 2558)
2. นำง ข. เกิด 1 ตุลำคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 นำง
ข. จะอำยุ 69 ปี หมำยควำมว่ำ นำง ข. จะไดรับเงิน เบี้ยยังชีพเดือน ละ
600 บำท เทำเดิม จนกวำจะถึงรอบปีถัดไป

กำรสิ้นสุดกำรได้รับเบี้ยยังชีพ
1. ตำย
2. ย้ำยภูมิลำเนำไปนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
3. แจงสละสิทธิกำรขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขำดคุณสมบัติ
 หน้ำที่ของผูร้ ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และผูพ
้ ิกำร 
1. ตรวจสอบรำยชื่อของตัวเอง ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์
2. กรณีผรู้ ับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผูร้ ับมอบอำนำจ แจ้งรับ เป็นเงินสด ต้องมำ รับ
เงินให้ตรงตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
3. เมื่อย้ำยภูมิลำเนำจำก องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ ไปอยู่ภูมิลำเนำ อื่น
ต้องแจ้งขอมูลเพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบุโพธ์ได้รับทรำบ
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร แสดงกำรมี ชีวิตอยู่ต่อองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลบุโพธิ์ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 ตุลำคม ของทุกปี
5. กรณีตำย ให้ผู้ดูแลหรือญำติของผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรของผู้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ แจ้ ง กำรตำย ให้ อ งค์ กำรบริ หำรส่ ว นตำบลบุ โ พธิ์ ได้ รับ ทรำบ (พร้ อ มสำเนำใบ
มรณะบัตร) ภำยใน 7 วัน

ภำคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ)
ผู้สูงอำยุยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร
บันทึก/สอบถำมเพิ่มเติม

หลักฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ จำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมสำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร จำนวน 1 ชุด

รวบรวมเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บริหำร
จัดทำประกำศรำยชื่อ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรรับขึ้นทะเบียนผู้พิกำร)
ผู้สูงอำยุยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร

เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร
บันทึก/สอบถำมเพิ่มเติม

หลักฐำนในกำรขึ้นทะเบียนดังนี้
1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรัฐออกโดยแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พิกำร) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ำยคนพิกำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ำยสำเนำจำนวน 1 ชุด (กรณียื่นแทนให้นำบัตร
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นแทนมำด้วย)

รวบรวมเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บริหำร
จัดทำประกำศรำยชื่อ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรเบิก-จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ)
จัดทำบัญชีรำยชื่อและบันทึก
ข้อควำม

เอกสำรสำหรับกำรรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผู้สูงอำยุ/
ผู้รับแทน (กรณีมอบอำนำจ)
2. หนังสือมอบอำนำจ กรณีมอบอำนำจ

เสนอผู้บังคับบัญชำอนุมัติ

จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน

ขั้นตอนกำรรับเงินสดเดิม 5 นำที/รำย
ปรับลด 3 นำที/รำย
ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชน

ตรวจฎีกำ/จัดทำเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)
รับเงินผ่ำนธนำคำร

นำเงินเข้ำบัญชี ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รับเงินสดภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอำนำจ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรเบิก-จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร) 
จัดทำบัญชีรำยชื่อและบันทึก
ข้อควำม

เอกสำรสำหรับกำรรับเงินสด
1.แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผู้พิกำร/
ผู้รับแทน (กรณีมอบอำนำจ)
2. หนังสือมอบอำนำจ กรณีมอบอำนำจ

เสนอผู้บังคับบัญชำอนุมัติ

จัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงิน

ขัน้ ตอนกำรรับเงินสดเดิม 5 นำที/รำย
ปรับลด 3 นำที/รำย
ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชน

ตรวจฎีกำ/จัดทำเช็คเบิกเงิน (กองคลัง)
รับเงินผ่ำนธนำคำร

นำเงินเข้ำบัญชี ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน

รับเงินสดภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน

ยื่นบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีสิทธิ์ / ใบมอบอำนำจ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยชื่อ ลงชื่อผู้รับเงิน

สำรพันคำถำม
ถำม ผูส้ ูงอำยุที่อยู่ในคุกสำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้ หรือไม่?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพรำะถือว่ำได้รับกำรดูแลจำกทำงภำครัฐอยู่แล้ว
หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภำยหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษ
จำคุก ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน
ถำม พระภิกษุสงฆ์สำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต)
เช่น เจ้ำอำวำส เจ้ำคณะตำบล เป็นต้น
ถำม ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง นำยก อบต., รอง นำยก อบต.,
สมำชิกสภำ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน สำมำรถขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ?
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เนื่องจำกมีเงินเดือนประจำ แต่เมื่อพ้นจำก
ตำแหน่งแล้ว สำมำรถมำขึ้นทะเบียนได้

