
 

ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจในการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 

ดังนั้น เพ่ือให้ประซาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะ
น าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตากจึงได้
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฉบับนี้ขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่พึงได้รับ และเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนเป็นเกณฑ์การลดดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการบริการ
ประชาชนต่อไป 

 

 

นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิร ิ
        ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขการลงทะเบียน 
เบี้ยผู้สูงอายุ 

 
เบี้ยผู้สูงอายุคืออะไร 

เบี้ยผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ไว้ให้กับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยให้
เงินช่วยเหลือทุกเดือน เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

ซ่ึงแต่ละปีรฐับาลได้เปิดรับลงทะเบียนเบีย้ผูส้งูอายุทุกปี จะมอบให้กับผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๕๖๒ มาลงทะเบียน
เพ่ือขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

 

 

ใครมีสิทธิ? ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 

สัญชาติไทย 

อายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิใดๆ 

จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๒ จะต้องมีเง่ือนไข คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- สัญชาติไทย ต้องเป็นคนไทย ที่อยู่ในเมืองไทยเท่านั้น หากเป็นสัญชาติอ่ืน แต่อยู่ในเมืองไทย ก็ไม่มีสิทธิ
รับเงินนะครับ 

- อายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ ส าหรับผู้สูงอายุที่ทราบแค่ปีพ.ศ. เกิด แต่ที่ไม่ทราบวัน และ เดือนเกิดที่แน่ชัด ให้
ถือว่าเกิดวันที่ ๑ มกราคม ตามปีพ.ศ.ที่ปรากฏในทะเบียนราษฎร เช่น หากในบัตรประชาชนไม่ระบุวัน
เกิด แต่ระบุแค่ปี พ.ศ.  ๒๕๙๕ ให้ถือว่า เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๙๕ 

- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาก่อนแล้ว เช่น เงิน
บ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ รายได้ประจ า เงินเดือน ค่าตอบแทนที่รัฐให้เป็นประจ า รวมถึง
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ (มีข้อยกเว้นส าหรับผู้พิการ และผู้ป่วยตามที่ประกาศในระเบียบ) 

ลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยผู้สงูอายุที่ไหน 

หลังจากท่ีผู้สูงอายุ ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้ง  ๓ ข้อ คือ ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุเกิน ๕๙ 
ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เคยได้รับสวัสดิการจากรัฐใดๆ สามารถลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง หรือมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการลงทะเบียนจะแบ่งตามเขตพ้ืนที่ 

- กรุงเทพมหานคร ต้องไปที่ส านักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
- ต่างจังหวัด ต้องไปที่ส านักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ที่ตนเองมชีื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้าน 

หากผู้สูงอายุท่านใดไม่สะดวกไปลงทะเบียนด้วยตนเอง จะต้องท าหนังสือมอบอ านาจให้กับตัวแทนเป็นลายลักษณ์
อักษรจึงจะสามารถให้ตัวแทนนั้นมายื่นลงทะเบียนแทนได้ครับ 

เบี้ยผู้สูงอายุใช้หลักฐานอะไรบ้าง 

กรณีผู้สูงอายุลงทะเบียนด้วยตนเอง 

ต้องไปลงทะเบียนที่ส านักเขต หรือ อบต.ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริงที่มีรูปถ่ายตนเอง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด หรือใช้บัตรอื่นที่ออก               
โดยหน่วยงานรัฐ พร้อมส าเนา 

- ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด 
- สมุดบัญชีธนาคารเงินฝากตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด (ส าหรับผู้สูงอายุขอรับเงิน              

ผ่านบัญชีธนาคาร) 

 

 



กรณีมอบอ านาจ 

หากผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง ต้องท าหนังสือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นมายื่นค าขอขึ้นทะเบียนแทน โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจ (กรอกแบบฟอร์มตามเอกสาร ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงเพ่ือขอแบบฟอร์ม) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ 

ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุได้เมื่อไหร ่
การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ ตามวัน เดือน ปีเกิด โดยแบ่งตามเกณฑ์วันเกิด

ครับ ให้เอาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ เป็นตัวตั้งครับ ดังนี้ 

- ถ้าเกิดก่อน ๒ กันยายน  ๒๕๐๕ ให้ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (รับเงินงบประมาณ 
๒๕๖๔) 

- ถ้าเกิดหลัง ๒ กันยายน ๒๕๐๕ ให้ลงทะเบียนเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (รับเงินงบประมาณปี 
๒๕๖๕) 

ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ต.ค-พ.ย. ๖๔ และเดือนม.ค.-
ก.ย. ๖๕ 

คนที่เคยลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้ว ต้องลงทะเบยีนอีกไหม 

ไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกปี ลงครั้งเดียวสามารถรับสิทธิ์ได้ตลอดชีวิต ยกเว้นกรณีที่ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่
(ตามทะเบียนบ้าน) หรือมีปัญหา รายชื่อตกหล่น ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ถึงค่อยไปแก้ไขปรับปรุง ยืนยันข้อมูลให้
สมบูรณ์ตามเงื่อนไข 

ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ ตามเงื่อนไข ที่ก าหนดนั้นขึ้นอยู่กับตามช่วงอายุ และ 

จ านวนเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือจะเพ่ิมข้ึนเป็นขั้นบันได โดยรัฐจะจ่ายให้เป็นรายเดือนโดยปกติจะได้รับ 

ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนตลอดชีวิต ดังนี้ 

๖๐๐ บาท/เดือน ส าหรับ ผู้มีอายุ ๖๐ – ๖๙ปี 

๗๐๐  บาท/เดือน ส าหรับ ผู้มีอายุ ๗๐ -๗๙ ปี 

_๘๐๐ บาท/เดือน ส าหรับ ผู้มีอายุ _๘๐ -๘๙ ปี 

๑,๐๐๐บาท/เดือน ส าหรับ ผู้มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป 

 

 



รับเงินได้ที่ไหน 

หลังจากท่ีรู้แล้วว่าเงินที่ผู้สูงอายุจะได้รับนั้น ได้เท่าไหร่ โดยขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ดังนั้นผู้สูงอายุ 

สามารถรับเงินเบี้ย โดยเลือกได้หลากหลายตามช่องทางดังนี้ 

กรณีผู้สูงอายุรับเงินด้วยตนเอง 

รับเงินสดด้วยตนเอง 

ㆍโอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้สูงอายุ 

กรณีผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจรับแทน 

ㆍ ผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจรับเงินสดแทนผู้สูงอายุ 

ㆍ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้แทนที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ 

ส าหรับผู้สูงอายุท่านใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์จะรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ก็ 

อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนกันให้เรียบร้อย 

สรุปเงื่อนไขขั้นตอนวิธีการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ 

 สวัสดิการเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลเป็นผู้แจกให้กับผู้สูงอายุที่เกิน ๖๐ ปี และมีสัญชาติไทยคือ เบี้ยผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยแบ่งเบากา
ระ คา่ใช้จ่ายอุปโภค บริโภคในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรัฐจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร 

ซึ่งเป็นทางเลือกท่ีง่ายที่สุด ตังนั้นการขอรับเบี้ยปี ๒๕๖๒ มีเงื่อนไข การขอลงทะเบียนตามที่กล่าวมา และได้ท่าไหร่จะขึ้นอยู่
กับช่วงอายุ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เบี้ยเลี้ยงส าหรับ ผู้พิการ คณุสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินคนพิการ 

๑. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น 

๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อปท. ตามทะเบียนบ้าน 

๓. มีบัตรประจ าตัวคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย 

ผู้พิการ : มีข้อยกเว้นอะไรไหม 

เจ้าหน้าที่ 

: มีครับ ยกเว้นผู้พิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐครับ 

ผู้พิการ 

: แล้วบัตรประจ าตัวคนพิการต้องท ายังไงละ 

เจ้าหน้าที่ 

: มาดูหัวข้อต่อไปเลยครับ 

ลงทะเบียนบัตรประจ าตัวคนพิการ 

เจ้าหน้าที่ : ก่อนอื่นให้ผู้พิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพ่ือให้แพทย์วินิจฉัยและออก 

เอกสารรับรองความพิการให้ ไม่ใช่ใบแพทย์นะครับคนละอย่างกัน 

ผู้พิการ : ได้เอกสารรับรองความพิการมาแล้ว ท ายังไงต่อ 

เจ้าหน้าที่ : ให้เตรียมเอกสารดังนี้ครับ 

เอกสารใบรับรองความพิการที่รับรองจากแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง!เท่านั้นครับ) 

. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑ ชุด 

** กรณีท่ีผู้พิการเป็นเด็กไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ส าเนาสูติบัตรแทน จ านวน ๑ ชุด " 

ผู้พิการ : เอกสารครบแล้ว ต้องไปลงทะเบียนรับเงินคนพิการที่ไหน 

เจ้าหน้าที่ : ส านักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ประจ าจังหวัดเลยครับ 

 

 



ผู้พิการ : ถ้าผู้พิการไม่สะดวกไปเองละ 

เจ้าหน้าที่ : ให้ผู้ดูแลหรือคนอื่นไปท าเรื่องแทนได้ครับ เตรียมเอกสารของผู้พิการข้างต้นไปให้ 

ครบแล้วเพ่ิมเอกสารส าหรับคนที่ไปท าเรื่องแทน แบ่งเป็น ๓ กรณีนะครับ 

ผู้ดูแลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน ต้องใช้บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (ส าเนา) อย่าง 

ละ ๑ ชุด 

ㆍ ผู้ดูแลอยู่คนละทะเบียนบ้านกับผู้พิการ ต้องใช้เอกสารรับรองผู้ดูแลคนพิการ+ส าเนาบัตร 

ประจ าตัวของผู้รับรอง อย่างละ ๑ ชุด 

ㆍ บุคคลอื่น ต้องใช้หนังสือมอบอ านาจ+ส าเนาบัตรประชาชนผู้ด าเนินการแทนอย่างละ ๑ ชุด 

ผู้พิการ : เด็กท าบัตรคนพิการมั้ย 

เจ้าหน้าที่ : เด็กก็ท าได้ครับ รวมถึงคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถก็ท าได้ 

เช่นกัน แต่ต้องให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลมาด าเนินการแทนนะครับ 

บัตรคนพิการหมดอายุมั้ย 

ผู้พิการ : ต้องท าบัตรประจ าตัวคนพิการทุกปีมั้ย 

เจ้าหน้าที่ : ไม่ต้องครับ บัตรนี้ใช้ได้ตลอดชีวิต 

ผู้พิการ : ถ้าท าบัตรหายต้องท ายังไง 

เจ้าหน้าที่ : บัตรช ารุดหรือสูญหาย ต้องไปแจ้งความที่สถานีต ารวจและน าใบแจ้งความไปขอ 

จดทะเบียนใหม่ เตรียมเอกสารเหมือนเดิมไปท าบัตรใหม่ 

ลงทะเบียนสิทธิรับเงินคนพิการได้ท่ีไหน 

ผู้พิการ : ไปท าบัตรประจ าตัวคนพิการมาเรียบร้อย แล้วต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิเงินคน 

พิการที่ไหน 

เจ้าหน้าที่ : ที่ส านักงานเขตหรือองค์การบริหารส่วนต าบาลแต่ละจังหวัด (อบต.) ตามทะเบียน 

บ้านนะครับ 

ผู้พิการ : ถ้าในอนาคตย้ายที่อยู่ละ ต้องท ายังไง 

เจ้าหน้าที่ : มี ๒ กรณีครับ 

ㆍ เดิมอยู่ หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์ตาก แต่ย้ายไปหมู่บ้านอ่ืนในต าบลโพธิ์ตาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กอง 



สวัสดิการสังคม อบต.โพธิ์ตาก ทราบ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 

เดิมอยู่ หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์ตาก แต่ย้ายไปต าบลอ่ืน หรือต่างจังหวัด อบต.โพธิ์ตาก จะไม่จ่ายเบี้ย 

คนพิการในเดือนถัดไป และต้องไปยื่นค าขอใหม่ใน อบต.ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 

ลงทะเบียนรับเงินคนพิการต้องหลักฐานใช้อะไรบ้าง 

ลงทะเบียนรับเงินคนพิการต้องหลักฐานใช้อะไรบ้าง 

ผู้พิการ : มีบัตรประจ าตัวคนพิการอย่างเดียว ยื่นขอรับเงินคนพิการได้เลยมั้ย 

เจ้าหน้าที่ : ไม่ได้ครับ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 

. บัตรประจ าตัวประชาชน 

ㆍ บัตรประจ าตัวคนพิการ 

ㆍ ทะเบียนบ้าน 

ㆍ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ๔ อย่างนี้ต้องเตรียมทั้งตัวจริงและส าเนา อย่างละ ๑ ชุด นะครับ 

ใครที่ต้องการรับเงินผ่านทางธนาคาร 

อย่าลืม!! เตรียมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงและส าเนา(เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อเลขที่บัญชี) 

ผู้พิการ : ถ้าคนพิการไม่สะดวกไปเองละ ให้คนอ่ืนลงทะเบียนเงินคนพิการแทนได้มั้ย 

เจ้าหน้าที่ : ได้ครับ แต่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมพยาน ๒ คนลง 

ลายมือชื่อเรียบร้อยและบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ที่มายื่นแทน อย่าลืม!น าหลักฐานของผู้พิการไป 

ด้วยครับ ....อีกอย่างคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ ก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับทั้ง "เบี้ยคนพิการ และ 

เบี้ยผู้สูงอายุอีกด้วยครับ" 

ผู้พิการ : ดีเลยครับ แล้วเบี้ยผู้สูงอายุต้องท าอย่างไรบ้าง 

เจ้าหน้าที่ : เบี้ยผู้สูงอายุ ลองอ่านข้อมูลตามนี้เลยครับ 

 

 

 



ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ 

ผู้พิการ : แล้วปี ๒๕๖๓ นี้ ต้องลงทะเบียนรับเงินคนพิการภายในวันไหน 

เจ้าหน้าที่ : สามารถมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตลอดครับ 

ผู้พิการ : ลงทะเบียนแล้ว จะได้เงินเมื่อไหร่ เงินเข้าวันไหน 

เจ้าหน้าที่ : ได้เดือนถัดไป 

ผู้พิการ : แล้วจะได้เท่าไหร่ 

เจ้าหน้าที่ : ได้รับเงินเดือนละ _๘๐๐ บาท 

ผู้พิการ : เงินคนพิการเข้าวันไหน 

เจ้าหน้าที่ : ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

**แต่ว่าต้องให้ผู้พิการที่รับเบี้ยแสดงว่ามีตัวตนอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

เดือนตุลาคมของทุกปี ไม่งั้นจะไม่ได้รับเบี้ยนะครับ ** 

รับเงินได้ที่ไหน 

ผู้พิการ : จ าเป็นต้องไปรับด้วยตัวเองไหม 

เจ้าหน้าที่ :  

ㆍโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินคนพิการ 

ㆍในนามผู้ดูแลคนพิการ 

ㆍ ในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจ 

ผู้พิการเสียชีวิตต้องท ายังไง 

ในกรณีเสียชีวิต ผู้ดูและหรือญาติแจ้งการตายภายใน ๗ วันที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

พร้อมเอาส าเนามรณะบัตรมาด้วย 

สรุปค าถามส าหรับการรับสิทธิ์เงินคนพิการ 

เห็นไหมครับการขอรับเงินคนพิการ ๒๕๖๔ นั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลย  

ส่วนผู้พิการที่เป็นผู้สูงอายุก็มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นเงินเล็กน้อยแต่เงิน 

ส่วนนั้นช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวและท าให้ผู้พิการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น 

 

 

 



ค าชี้แจง 
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน 

พ้ืนที่อ่ืนภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ 
ต าบลโพธิ์ตาก ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย 

ยังชีพต่อที่ อบต.โพธิ์ตาก แต่สิทธิในการรับเงินยัง 
จะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 

นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. กุ๊กไก่ ภายหลัง 
ได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พ้ืนที่ต าบลโพธิ์ตาก ใน วันที่ ๒๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาง ก. ต้องมาข้ึนทะเบียนใหม่ 
อบต.โพธิ์ตาก ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต ่
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. กุ๊กไก่ อยู่จนถึง 

เดือน กันยายน ๒๕๖๓ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ ที่ อบต.โพธิ์ตาก  ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  

 
 

ประกาศรายช่ือ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ  
รายชื่อตามประกาศท่ี บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี 

 (นบัจากวันสิ้นสุดก าหนด การยื่นขอขึ้นทะเบียน 
วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ) 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 

อบต.จะด าเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุและคน 
พิการที่มาข้ึนทะเบียนไว้แล้ว 

โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน 
ตุลาคม ปีถัดไป โดยจะจ่าย เป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร 

ตามท่ีผู้สูงอายุและคนพิการได้แจ้งความ 
ประสงค์ไว้ 

ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑ - ๑๐ ของเดือน 
(ตามความเหมาะสม) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม 
ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 

 

 



 

การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๔) 

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

แบบ "ขั้นบันได" หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็น 

ช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย 1 โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ ๖๐ ปี 

โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี 

ตารางค านวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ 

       ขั้นที่ ๑ อายุ ๖๐ – ๖๙ ปี  รบัเงิน  ๖๐๐ บาท 

     ขั้นที่ ๒ อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี  รบัเงิน  ๗๐๐ บาท 

     ขั้นที่ ๓ อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี  รบัเงิน  ๘๐๐ บาท 

            ขั้นที่ ๔ อายุ ๙๐ ป ีขึ้นไป รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 

แล้วปีนี้ ฉันจะได้เงิน 

เบี้ยเท่าไร  ? 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน เท่านั้น 

เช่น 

๑. นาง ก. เกิด ๓๒ กันยายน ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นาง 

ก. จะอายุ ๗๐ ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 

๗๐๐ บาท ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ (งบประมาณปี ๒๕๕๘) 

๒. นาง ข. เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาง ข. 

จะอายุ ๖๙ ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท 

เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 

 

การนับรอบปีงบประมาณ คือ ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน เช่น 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๖๖๔ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะเริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

๑. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 

๒,๐๐๐ บาท ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ 

สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗) 

๒. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต. โพธิ์ตาก 

๓. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

๔. ขาดคุณสมบัติ 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 

๑. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 

๒. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงิน 

สด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

๓. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.โพธิ์ตาก ไปอยู่ภูมิล าเนาอ่ืน 

ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.โพธิ์ตาก ได้รับทราบ 

๔. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู่ 

ต่อ อบต.โพธิ์ตาก ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ตุลาคม ของทุกปี 

๕. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของ 

ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต. โพธิ์ตาก ได้รับทราบ 

(พร้อมส าเนามรณบัตร) ภายใน ๗ วัน 

 

 

 

 



ขั้นตอนการขอบัตรประจ าตัวคนพิการ 

๑. ไปพบแพทย์เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร 

รับรองความพิการ 

๒. ด าเนินการท าบัตรประจ าตัวคนพิการได้ที่ ส านักพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม (ศาลากลางจังหวัด ) โดย 

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง (ตัวจริง) 

๒.๒ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

๒.๕ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๓. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอท า 

บัตรประจ าตัวคนพิการ ให้น าหลักฐาน ตามข้อ ๒.๔ - ๒.๕ มาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ 

การด าเนินการต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่ 

ส านักพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

ศาลากลางจังหวัด โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวคนพิการใบเดิม 

๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๑ รูป 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

กรณีบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อ 

ขอต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้น าหลักฐานตามข้อ ๓-๔ มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 

การด าเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 

โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 

๑. บัตรประจ าตัวคนพิการเล่มเดิม 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ) 

. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

และส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 

๕. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 

๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง 

จ านวน ๑ ฉบับ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ ๓ 

 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

๑. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมี 

ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ตาก 

๓. การยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นค าร้องได้ที่ 

กองสวัสดิการสังคม โดยน าหลักฐานมาเพ่ือประกอบการยื่นดังนี้ 

๓. ๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน 

ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 

๓.๒ บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

๓.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมส าเนา) 

๔. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ 

ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการแทนได้ 

 

 

 



 

ข้อแนะน าส าหรับการยื่นค าร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(ต่อ) 

๕. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุ 

และคนพิการ สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด 

๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้าย 

ภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน ผู้ป่วยเอดส์ต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 

เอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ 

(เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) 

ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ด าเนินการยื่นค าร้อง 

ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

ย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ถึงเดือนที่ย้ายภูมิล าเนา เท่านั้น 

๗. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือ 

ญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสี่ยชีวิตต้อง แจ้งให้ ส่วนสวัสดิการสังคมทราบภายใน ๗ วัน 

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น 

หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง  

จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์ 


