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เทศบำลต ำบลเหนือคลองมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้กับ 
ผูด้อ้ยโอกำสทำงสังคมในเขตเทศบำลต ำบลเหนือคลองและส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้กบั
บุคคลเหล่ำน้ีรวมทั้งมีบทบำทหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรรับลงทะเบียน ผูสู้งอำยุเพื่อรับเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุกำรรับลงทะเบียนคนพิกำรเพื่อรับเงินเบ้ียควำมพิกำรและรับค ำร้อง
ผูป่้วยเอดส์เพื่อรับเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์รวมทั้งกำรจ่ำยเงินเบ้ียยงัชีพฯให้กบับุคคล 
ดงักล่ำว โดยถือปฏิบติัตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพื่อ
กำรยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ดว้ย หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542
และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียควำมพิกำรขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 ดงันั้น เพื่อให้ประชำชนที่มำขอรับบริกำรไดม้ีควำม 
เขำ้ใจที่ถูกตอ้งมีแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ชดัเจน ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมสะดวก รวดเร็ว 
และถูกตอ้งในกำรขอรับบริกำรในเร่ืองดงักล่ำว  เทศบำลต ำบลเหนือคลองจึงไดจ้ดัท ำ
คู่มือกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยุกำรลงทะเบียนและยื่นค ำเงิน
เบ้ียควำมพิกำร กำรยืน่ค  ำเพื่อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ข้ึน 

เทศบำลต ำบลเหนือคลองหวงัเป็นอยำ่งยิ่งว่ำคู่มือฉบบัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำให้
ผูสู้งอำยุคนพิกำรและผูป่้วยเอดส์มีควำมเขำ้ใจที่ถูกตอ้งถึงสิทธิพึงไดร้ับรวมทั้ง 
ทรำบแนวทำงในกำรปฏิบตัิที่ชดัเจน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดงักล่ำว
และประชำชนท่ีมำขอรับบริกำรต่อไป 

เทศบำลต ำบลเหนือคลอง



กำรขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ 

คุณสมบัติของผู้มสิีทธิรับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ
1. สัญชำติไทย
2. มีอำยุ 59 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป (ในกรณทีี่ทะเบียนรำษฎร์ระบุเฉพำะปีเกิดให้ถอืว่ำ

บุคคลน้ันเกิดวันที่ 1 มกรำคมของปีน้ัน เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถอืว่ำเกดิ วันที่ 1 มกรำคม 
2497) 

3. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเทศบำลต ำบลเหนือคลอง
4. ไม่เป็นผู้ทีรั่บสวสัดกิำรหรือสิทธิประโยชน์อืน่ใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ

หรือเทศบำล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบ ำนำญ เบีย้หวัด บ ำนำญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะ 
เดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ 
เงินเดอืน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอืน่ที่รัฐหรือเทศบำล อบต. 
จัดให้เป็นประจ ำ ยกเว้นผู้พิกำรหรือผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ 

หลกัฐำนในกำรขึน้ทะเบียนดงันี้
1. บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม

ส ำเนำจ ำนวน  1  ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำจ ำนวน  1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงช่ือ และเลขที่บัญชี)

ส ำหรับกรณทีี่ผู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร 
จ ำนวน   1 ชุด 

ผู้อืน่ยืน่เอกสำรแทนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ? 
ในกรณีผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค ำ

ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้ โดยให้ผู้รับมอบอ ำนำจติดต่อที่เทศบำลต ำบลเหนือคลองโดยต้องมี
หนังสือมอบอ ำนำจตัวจริงพร้อมส ำเนำประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอ ำนำจ 
อย่ำงละ 1 ชุด 



ยืน่เอกสำรแล้วจะได้รับเงนิเมือ่ไหร่ ?
ผู้สูงอำยุที่ขึน้ทะเบียนไว้ต้ังแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยนของทกุปี จะได้รับเงินเบีย้ยังชีพ 

เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลำคมของปีถดัไป (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง) 

ผู้สูงอำยุแต่ละคนจะได้รับเงนิเท่ำไหร่ ? 
ปัจจุบันได้จ่ำยแบบขึน้บันได ดังนี้ 
อำยุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บำท 
อำยุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บำท 
อำยุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บำท 
อำยุ 90 ปีขึน้ไป จะได้รับ 1,000 บำท ในกรณผู้ีสูงอำยทุี่มีสิทธิรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุย้ำย
ทะเบียนบ้ำนให้เทศบำลหรืออบต. 

ที่เคยจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเดิมยังคงจ่ำยเบี้ยยังชีพ     ผู้สูงอำยุจนกว่ำจะส้ินสุดปีงบประมำณน้ัน คอื
เดือนกันยำยน หำกมีควำมประสงค์จะรับเบีย้ยังชีพกับเทศบำลหรืออบต. แห่งใหม่ต้องไปจด 
ทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ยังชีพที่เทศบำลหรืออบต. แห่งใหม่ ภำยใน 1 – 30 พฤศจิกำยน ของทกุปีและ
เร่ิมรับเงนิทีใ่หม่ในเดือนตุลำคม ของปีถัดไป 

วนัเวลำทีเ่ปิดให้บริกำร
ทุกวนัไม่เว้นวันหยุดรำชกำร (1 – 30 พฤศจิกำยน) ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร
1. ผู้สูงอำยยุื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ

ระยะเวลำ
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นำท ี



สัญลักษณ์ผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนที่รับผดิชอบ
กองสวสัดิกำรสังคมเทศบำลต ำบลเหนือคลอง 

ยืน่เอกสำรแล้วได้รับเงนิเมือ่ไร 
ผู้สูงอำยุที่ขึน้ทะเบียนไว้ ต้ังแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกำยน ของทุกปี จะได้รับเงิน

เบีย้ยังชีพ เร่ิมต้ังแต่เดอืนตุลำคม ของปีถัดไป (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง) 

หมำยเหตุ 
เอกสำรต้องลงลำยมอืช่ือ ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถเขียนได้ 

ให้พิมพ์ลำยมือแทน 



ในกรณทีี่ไปด ำเนินกำรแทนคนพกิำรให้เตรียมเอกสำรเพิม่เติมดงันี้

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 

จดทะเบียนควำมพิกำรได้ที่

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเหนือคลอง  
หลักฐำนกำรจดทะเบียนคนพิกำร/ต่ออำยุบัตรคนพิกำร 

ในกรณทีี่คนพกิำรไปด้วยตนเองให้เตรียมเอกสำรดังนี ้
1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรัฐออกโดยแพทย์ จ ำนวน 1 ฉบับ
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน 1 ฉบับ 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พกิำร)

จ ำนวน 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ำยคนพกิำร ขนำด 1 นิ้ว ที่เป็นปัจจุบันหรือถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน จ ำนวน 2 ใบ

ในกรณเีป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ำยส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด (กรณยีื่นแทนให้น ำบัตร 
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยื่นแทนมำด้วย) 

กำรขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้พกิำร 



กรณทีีผู้่อืน่ยื่นแทนใช้หลกัฐำนดงันี้

หลงัจำกจดทะเบียนควำมพกิำรแล้วเทศบำลต ำบลเหนือคลองจะช่วยเหลอื
อย่ำงไร 

น ำบัตรประจ ำตัวคนพิกำรมำขึ้นบัญชีเพื่อขอรับเงินควำมพิกำรที่กองสวัสดิกำรสังคม 

เทศบำลต ำบลเหนือคลอง จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำและแนะน ำกำรขึน้บัญชี เพื่อขอรับเงิน
เบีย้ยังชีพควำมพิกำร 

กำรจดทะเบียนรับเบีย้ควำมพิกำร(รับขึน้ทะเบียน ได้ทุกวัน ในวันและ เวลำรำชกำร) 

คุณสมบัติของผู้มสิทธิได้รับเงนิเบีย้ยงัชีพควำมพกิำร 

1. สัญชำติไทย

2. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำร

3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนรำษฎร์เทศบำลต ำบลเหนือคลอง

4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ

5. ในกรณผู้ีพิกำรเป็นผู้ซ่ึงต้องขังหรือจ ำคุกอยู่ในเรือนจ ำทัณฑ์สถำนหรือสถำนคุมขัง ของ
กรมรำชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซ่ึงถูกควบคุมอยู่ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนหรือศูนย์ ฝึก
และอบรมเด็กและเยำวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบีย้ควำมพิกำรต่อผู้บังคับบัญชำหรือ
ผู้อ ำนวยกำรตำมสถำนที่ที่อยู่ 

หลกัฐำนในกำรขึน้ทะเบียนดงันี้
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร จ ำนวน 1 ชุด
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1 ชุด
3. ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร (ในกรณทีี่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี) จ ำนวน 1 ชุด

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 (ในกรณทีี่ต้องกำรโอนเงินเข้ำบัญชี) จ ำนวน 1 ชุด



 

วนัเวลำทีเ่ปิดให้บริกำร

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในวันและเวลำรำชกำร ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. 

ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1. ผู้พิกำรยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้พิกำร

2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ

3. เสนอคณะผู้บริหำร

ระยะเวลำ 

ใช้ระยะเวลำไม่เกิน 1 วัน 

หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 

กองสวัสดิกำรสังคม เทศบำลต ำบลเหนือคลอง 

ยืน่เอกสำรแล้วได้รับเงนิเมือ่ไร 
ผู้พิกำรที่ขึน้ทะเบียนไว้จะได้รับเงินเบีย้ยังชีพในเดือนถัดไป (ไม่มีกำรจ่ำยย้อนหลัง) 

หมำยเหตุ 
เอกสำรต้องลงลำยมือช่ือส ำเนำถูกต้องทุกฉบับผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเขียนได้ ให้

พิมพ์ลำยมือแทน 

สัญลกัษณ์ผู้พิกำร 



 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กำรรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ก ำหนดรับลงทะเบียน 
เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์ว่ำติดเช้ือ HIV จำกโรงพยำบำลรัฐแล้วมำยื่นค ำขอขึ้นทะเบียน 

ที่กองสวัสดิกำรสังคมเทศบำลต ำบลเหนือคลองในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ในวันและเวลำรำชกำร) 

คุณสมบัติผู้มสิทธิยืน่ค ำขอขึน้ทะเบียนเบีย้ยงัชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ ดงันี ้
1.มีสัญชำติไทย
2. เป็นผู้มีภูมิล ำเนำหรือมีช่ือในทะเบียนรำษฎร์ในเขตพืน้ที่ต ำบลเหนือคลอง

3. มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดทิง้ หรือขำดผู้อุปกำระเลีย้งดู หรือไม่
สำมำรถประกอบอำชีพเลีย้งตนเองได้ 

หลกัฐำนในกำรลงทะเบียน ดงันี้
1. ใบรับรองแพทย์ระบุผู้ติดเช้ือ HIV จำกโรงพยำบำลรัฐเท่ำน้ัน 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. ผู้ป่วยติดเช้ือ HIV ยื่นเอกสำรทีใ่ช้ในกำรลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
2. เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร ตรวจสอบคุณสมบัติ
3. เสนอคณะผู้บริหำร

กำรขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 



ระยะเวลำ

ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 
กองสวสัดิกำรสังคม เทศบำลต ำบลเหนือคลอง 

ยืน่เอกสำรแล้วได้รับเงนิเมือ่ไร 
ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึน้ทะเบียนไว้จะได้รับเงนิเบีย้ยังชีพในเดือนถัดไปหลังจำกขึน้ทะเบียนและผ่ำนกำร

ตรวจสอบคุณสมบัติจำกเจ้ำหน้ำที่และคณะผู้บริหำรแล้ว 

หมำยเหตุ 
  เอกสำรต้องลงลำยมอืช่ือส ำเนำถูกต้องทกุฉบับผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่สำมำรถเขยีนได้ ให้พิมพ์ลำยมอื

แทน 

สอบถำมเพิม่เติมได้ที ่
ฝ่ายสวสัดกิารสังคม  เทศบาลต ำบลเหนือคลอง อ ำเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่

หมำยเหตุ 
ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่ำป่วยเป็นโรงเอดส์ /AIDS เท่ำน้ัน หำกระบุว่ำป่วยเป็น HIV 

หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องจะไม่เข้ำหลกัเกณฑ์กำรรับเงินสงเครำะห์ 



 

ผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำรที่มีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพ อยู่แล้วในพืน้ที่อืน่ 

ภำยหลังได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลเหนือคลองให้มำขึน้
ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพที่เทศบำลต ำบลเหนือคลองแต่สิทธิกำรรับเงนิยงัรับอยู่
ที่เดมิจนส้ินปี งบประมำณ นั้น 

ตัวอย่ำง เช่น นำยแดง รับเงนิเบีย้ยงัชีพฯอยู่ที่องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลหนองตำด ภำยหลงัได้แจ้งย้ำยมำอยู่พืน้ที่เทศบำลต ำบลเหนือคลอง 

ในวันที่ 15 มิถุนำยน 2559 นำยแดงต้องมำขึน้ทะเบียนใหม่ที่เทศบำลต ำบล

เหนือคลอง ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2559 แต่นำยแดงยังคงรับเงินจำก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำด จนถึงเดือนกนัยำยน 2560 และจะ

ได้รับเงนิเบีย้ยงัชีพจำกเทศบำลต ำบลเหนือคลองในเดอืนตุลำคม 2560 เป็นต้น

ไป 

ค ำช้ีแจง 



กำรจ่ำยเบีย้ยังชีพผู้พกิำร 
เทศบำลต ำบลเหนือคลองจ ำด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพผู้พิกำรที่ขึน้

ทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเร่ิมจ่ำยในเดอืนถัดไปโดยจะจ่ำยเป็นเงนิสดหรือโอนเข้ำ
บัญชีตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ 

 
กำรจ่ำยเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 

เทศบำลต ำบลเหนือคลองจะด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอำยุ 
ที่มำขึน้ทะเบียนไว้แล้วโดยจะเร่ิมจ่ำยตั้งแต่เดือนตุลำคมของปีถัดไป โดยจะ
จ่ำยเป็นเงินสดหรือโอนเข้ำบัญชีตำมที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ 

 

ประกำศรำยช่ือ ผู้มสิีทธิรับเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุและเบีย้ยงัชีพผู้พกิำร  

ให้ผู้มีสิทธิรับเบี ้ยยังชีพ มำตรวจสอบรำย ช่ือตำมประกำศที่ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ณ ส ำนักง ำน เทศบำลต ำบลเหนือคลอง ภำยในวันที ่ 15 
ธันวำคมของทุกปี (นับจำกวันที่สิ้นสุดก ำหนดกำรลงทะเบียนรับเบีย้ยัง ชีพฯ 
คอื วนัที่ 30 เดอืน พฤศจิกำยน ของทุกปี) 



จ ำนวนเงนิเบีย้ยงัชีพต่อเดอืนทีผู้่สูงอำยุจะได้รับในปัจจุบัน(ปี2560) กำรจ่ำยเงิน
เบี ้ยยังชีพให้แก่ ผู้ สูงอำยุ คิดในอัตรำเบี ้ยยังชีพแบบขั้นบันไดแบบ “ขั้นบันได” 
หมำยถงึ กำรแบ่งช่วงอำยุของผู้สูงอำยุออกเป็นช่วง ๆหรือเป็น 

        ขั้นขึน้ไปเร่ือย ๆ 

โดยเร่ิมตั้งแต่อำยุ 60 ปี โดยค ำนวณตำมปีงบประมำณไม่ใช่ปี

ปฏิทินและไม่มีกำรเพิม่ของอำยุระหว่ำงปี

ตำรำงค ำนวณเงนิเบีย้ยงัชีพรำยเดอืน ส ำหรับผู้สูงอำยุ 
(แบบขั้นบันได) 

)ขั้น ช่วงอำยุ (ปี) จ ำนวนเงนิ (บำท) 
ขั้นที ่ 1 60 – 69 ปี 600 

ขั้นที ่ 2 70 – 79 ปี 700 

ขั้นที ่ 3 80 – 89 ปี 800 

ขั้นที ่ 4 90 ปี ขึน้ไป 1,000 

กำรค ำนวณเงินเบีย้ยงัชีพแบบขั้นบันได 

ส ำหรับผู้สูงอำยุ 



  
1 ตุลาคม –30 กนัยายน เช่น ปี งบประมาณ 2558 จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถงึ  

วนัที่ 30 กนัย ำยน 2558 ปี งบประมาณ 2559 จะเริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถงึวนัที่
30 กนัยายน 2559 

กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในข้ันที่เท่ำไหร่ให้นับ ณ

วนัท่ี 30 กันยำยน เท่ำน้ัน   
เช่น 1. นำง ก. เกิด 30 กันยำยน 2487 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 นำง ก. 

จะอำยุ 70 ปี หมำยควำมว่ำนำง ก. จะไดรับเงนิเบีย้ยงัชีพเดอืนละ 700 บำท ใน เดอืน 
ตุลำคม 2557 (งบประมำณปี 2558) 

2. นำง ข. เกดิ 1 ตุลำคม 2487 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2558 นำง ข. จะอำยุ 69 ปี
หมำยควำมว่ำ นำง ข. จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บำท เทำเดมิจนกวำจะถงึ
รอบปีถดัไป 

วธีิค ำนวณอำยุของผู้สูงอำยุ 

 กำรนับรอบปี งบประมำณ คอื  



1. ตำย

2. ย้ำยภูมลิ ำเนำไปนอกเขตเทศบำลต ำบลเหนือคลอง

3. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพ

4. ขำดคุณสมบัติ

หน้ำที่ของผู้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุและผู้พกิำร 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตวัเอง ณ ส ำนักงานเทศบาลต ำบลเหนือคลอง

2. กรณผู้ีรับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอ ำนำจแจ้งรับเป็นเงินสดต้องมำรับเงิน
ให้ตรงตำมวนั เวลำ ทีก่ ำหนด 

3. เมื่อย ำ้ยภูมลิ ำเนาจากเทศบาลต ำบลเหนือคลองไปอยู่ภูมลิ ำเนาอื่นต้องแจ้งขอมูล
เพื่อให้เทศบาลต ำบลเหนือคลองได้รับทราบ 

4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและคนพกิารแสดงการมชีีวติอยู่ต่อเทศบาล

ตาํบลเหนือคลอง ระหว่างวนัที่ 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี

5. กรณีตำยให้ผู้ดูแลหรือญำติของผู้สูงอำยุหรือคนพกิำรของผู้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพแจ้งการตายให้เทศบาลต ำบลเหนือคลองได้รับทราบ (พร้อมส ำเนาใบมรณะบัตร)
ภายใน 7 วนั 

กำรส้ินสุดกำรได้รับเบีย้ยังชีพ 



ภำคผนวก 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำร (กำรรับขึน้ทะเบียนผู้สูงอำยุ)











 






เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายช  ่อ 

 

หลกัฐำนในกำรขึน้ทะเบียนดงันี ้
1. บัตรประจ ำตวัประชำชนหรือบัตรอืน่ทีอ่อกให้โดยหน่วยงำนของรัฐทีม่ี
รูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ จ ำนวน  1 ชุด 
2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ  จ ำนวน 1  ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำทีแ่สดงช่ือและ
เลขทีบ่ัญชี)ส ำ ห รั บ ก ร ณี ทีผู่้ขอรบเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยปุระสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร จ ำนวน 1  ชุด 

รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 


เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันท  ก/สอบถามเพ ิ่มเตม ิ 

ผู้สูงอายุย ่นเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียนผูสู้งอาย ุ



หลกัฐำนในกำรขึน้ทะเบียนดงันี ้
1. เอกสำรรับรองควำมพิกำรจำกโรงพยำบำลของรัฐออกโดยแพทย์ จ ำนวน 1  ฉบับ
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน 1  ฉบับ
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้ดูแลผู้พกิำร) จ ำนวน 1  ฉบบั
4. รูปถ่ำยคนพกิำร ขนำด 1 นิว้ ทีเ่ป็นปัจจุบัน หรือถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน จ ำนวน  2  ใบ
ในกรณเีป็นเด็กใช้สูตบิัตร  พร้อมทั้งถ่ำยส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด (กรณยีืน่แทนให้น ำบัตร
ประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้ยืน่แทนมำด้วย)

เสนอผู้บริหาร 
จัดท าประกาศรายช ่อ 

แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำร (กำรรับขึน้ทะเบียนผู้พกิำร) 




















รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร 
บันท  ก/สอบถามเพ ิ่มเตม ิ 

ผู้สูงอายุย ่นเอกสารท่ีใช้ในการลงทะเบียนผ ู้พิการ 



จัดท าบัญชีรายช ่อและบันท ก 

เสนอผู้บังคบับญัชาอนุมตั ิ

จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 

ตรวจฎีกา/ท าเช็คเบกิเงิน (กองคลงั) 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรเบิก-จ่ำยเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ) 
























รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเด อน 

ย ่นบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีสทิธิ์ / ใบมอบ
อ า น า จ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายช ่อ ลงช ่อผู้รบัเงิน 

รับเงินผ่านธนาคาร 

น าเงินเข้าบญัช ีภายในวันที่ 10 ของทุก
เด  อน 

 

ขั้นตอนการรบัเงินสดเดิม 5 นาที/ราย 
ปรบัลด 3 นาท/ีราย 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชมุชน 

 

เอกสารส าหรบัการรบัเงินสด 1.
แสดงบ ัตรประจ าตัวประชาชนผู้สูงอาย/ุ 
ผู้รับแทน (กรณมีอบอ านาจ) 
2. หนังส อมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจ



 
 

จัดท าบัญชีรายช ่อและบันท ก 

 
 

เสนอผู้บังคบับญัชาอนุมตั ิ 

 
 

จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 

 
 

 
 

 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร (กำรเบกิ-จ่ำยเงนิเบีย้ยงัชีพผู้พกิำร) 


























 
 

 
 

 
 

รับเงินสดภายในวันที่ 10 ของทุกเด อน 

ย ่นบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีสทิธิ์ / ใบมอบอ านาจ 
เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายช ่อ ลงช ่อผู้รบัเงิน 

 
 

 
 

 
 

รับเงินผ่านธนาคาร 

น าเงินเข้าบญัช ีภายในวันที่ 10 ของทุกปี
เด  อน 

 
 

ขั้นตอนการรบัเงินสดเดิม 5 นาท/ีราย 
ปรบัลด 3 นาท/ีราย 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชมุชน 

 
 

เอกสารส าหรบัการรบัเงินสด 1.
แสดงบ ัตรประจ าตัวประชาชนผู้พิการ/ 
ผู้รับแทน (กรณีมอบอ านาจ) 
2. หนังส อมอบอ านาจ กรณีมอบอำนาจ 

 
 

 
 

 
 

ตรวจฎีกา/ท าเช็คเบกิเงิน (กองคลงั) 

 
 
 









ถำม ผู้สูงอำยุท่ีอยู่ในคุกสำมำรถขึน้ทะเบียนผู้สูงอำยุได้ หรือไม่? 
ตอบ ขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพรำะถือว่ำได้รับกำรดูแลจำกทำงภำครัฐอยู่แล้ว 

หรือกรณีได้รับเงินเบีย้ยังชีพอยู่แล้ว ภำยหลังต้องโทษคดีส้ินสุดได้รับโทษจ ำคุก
ถือว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบีย้ยังชีพ เช่นกนั  

ถำม พระภิกษุสงฆ์สำมำรถขึน้ทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม่ ? 
ตอบ ขึน้ทะเบียนได้ ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ไดรับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) 

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

สมำชิกสภำ , ก ำนัน , ผู้ใหญ่บ้ำน สำมำรถขึน้ทะเบียนผู้สูงอำยุได้หรือไม่? 
ตอบ ขึน้ทะเบียนไม่ได้ เน่ืองจำกมีเงินเดือนประจ ำแต่เมื่อพ้น

จำกต ำแหน่งแล้วสำมำรถมำขึน้ทะเบียนได้ 

 
 

สำรพนัค ำถำม 




