
เกณฑร์บั- จา่ยเบีย้ยงัชพี 
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการด าเนนิการเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  

  

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานในสว่นทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายเุป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

คลอ่งตวั สะดวกรวดเร็ว บรรลวุัตถปุระสงคแ์ละเกดิประสทิธผิลสงูสดุจงึก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตั ิดงันี้ 

             1.ข ัน้ตอนการจดทะเบยีนเพือ่ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 

              โดยใหด้ าเนนิการ ดงันี ้

              1.1 จัดท าประกาศและประชาสมัพันธเ์ขตพืน้ทีรั่บผดิชอบ เพือ่ใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิูรณข์ ึน้ไปใน

ปีงบประมาณถดัไปมาจดทะเบยีนเพือ่ขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ภายในเดอืนตุลาคม – 

เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี 

                        1.2 ก าหนดวนัรับจดทะเบยีนผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไปภายในเดอืน

พฤศจกิายนของทุกปี 

                        1.3 ตรวจสอบรายชือ่/คณุสมบตั/ิหลักฐานผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณ

ถัดไป ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

                        1.4 ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ภายในวนัที ่7 

มกราคมของทกุปี 

                        1.5 รวบรวมจ านวนผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป  ภายในวนัที ่14 

มกราคมของทกุปี 

                        1.6 เริม่จา่ยเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ ต ัง้แตเ่ดอืนตลุาคมของทุกปีเป็นตน้ไป และจะไดรั้บทกุเดอืนรายละ 

ตามชว่งอาย ุ ดงันี ้

- อาย ุ60 – 69  ปี  600  บาท/คน/เดอืน 

- อาย ุ70 – 79  ปี  700  บาท/คน/เดอืน 

- อาย ุ80 – 89  ปี  800  บาท/คน/เดอืน 

- อาย ุ90  ปีขึน้ไป  1,000  บาท/คน/เดอืน 

 2.  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

                        2.1 มสีญัชาตไิทย และมภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตาม

ทะเบยีนบา้น 

                        2.2 มอีาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป (ในกรณีทีท่ะเบยีนราษฎรร์ะบเุฉพาะปีเกดิใหถ้อื

วา่บคุคลนัน้เกดิในวนัที1่ มกราคมของปีนัน้) 

                        2.3 ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดจากหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่ผูรั้บเงนิบ านาญ เบีย้หวดั บ านาญพเิศษ หรอื

เงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ผูท้ีไ่ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชนต์อบแทนอย่างอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้กิาร และผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยและระเบยีบกรุงเทพมหานคร 

                   3.  ผูส้งูอายุทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนด ซึง่ตอ้งมาดว้ยตนเองหรอืในกรณีมี

ความจ าเป็นไมส่ามารถมาจดทะเบยีนดว้ยตนเองได ้ผูส้งูอายุสามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์

อกัษรใหผู้ย้ืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุทนได ้โดยตอ้งกรอกรายละเอยีดใน

แบบค าขอขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ(เอกสารหมายเลข 1) และตอ้งน าหลักฐาน

เอกสารแสดงตน ดงันี้ 

                        3.1 บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่รีูปถา่ย 

พรอ้มส าเนา 

                        3.2 ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

                        3.3 สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา ส าหรับในกรณีทีผู่ข้อรับเงนิเบีย้ยัง

ชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรับเงนิผา่นธนาคาร 

                        3.4 หนังสอืมอบอ านาจ (เอกสารหมายเลข 2) พรอ้มส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (ในกรณียืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุทน)                                                                                                                                                                                            



  

ปฏทินิข ัน้ตอนการด าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

  

1. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 

   1.1 ข ัน้ตอนและแนวทางปฏบิตัขิองเจา้หนา้ที ่ ประกอบดว้ย 

          1) จัดท าประกาศและประชาสมัพันธใ์หผู้ส้งูอายทุราบสทิธขิองตนเอง 

          2) ลงทะเบยีนตามวนั เวลา สถานทีท่ีก่ าหนด (ในวนัและเวลาราชการ) 

          3) ใหผู้ส้งูอายุละทะเบยีน ตามแบบทีก่ าหนด (แบบค าขอขึน้ทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพี

ผูส้งูอาย)ุ ดว้ยตนเอง หรอืในกรณีมคีวามจ าเป็นไม่สามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองได ้ผูส้งูอายุ

สามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อกัษรใหผู้อ้ ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุทนได ้

          4) ตรวจสอบหลกัฐาน/คณุสมบัตผิูม้สีทิธจิากขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 

          5) ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ (ทีท่ าการ อบต.) 

          6) รวบรวมจ านวนผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ สง่ใหพั้ฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษยก์าญจนบรุ ีภายในวนัที ่14 มกราคม ของทกุปี 

          7) การจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุจา่ยเป็นรายเดอืน  โดยม ี2 แนวทาง ดงันี้ 

 โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

 โอนเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยังชพี

ผูส้งูอายเุป็นลายลักษณ์อักษร 

1.2 ข ัน้ตอนและแนวทางปฏบิตัขิองผูส้งูอายุ ประกอบดว้ย 

          1) ผูย้ืน่ค าขอ หมายถงึ ผูส้งูอายทุีม่คีณุสมบตัติามทีก่ าหนดขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุซึง่

ตอ้งมาดว้ยตนเอง หรอืในกรณีมคีวามจ าเป็นไม่สามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองได ้ผูส้งูอายสุามารถ

มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อกัษรใหผู้อ้ ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุทนได ้

          2) กรอกในค าขอตามแบบทีก่ าหนด และยืน่ค าขอตอ่ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่

ตนเองมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้น ตัง้แตว่นัที ่1 – 30 พฤศจกิายนของทกุปี ในวนัและเวลาราชการ ณ 

สถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

          3) หลกัฐานประกอบการจดทะเบยีน มดีงันี้ 

            -บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่รีูปถ่าย พรอ้มส าเนา 

            -ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

            -สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา ส าหรับในกรณีทีผู่ข้อรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

ประสงคข์อรับเงนิผา่นธนาคาร 

                   ในกรณีมคีวามจ าเป็นทีไ่มส่ามารถมาลงทะเบยีนได ้ผูส้งูอายอุาจมอบอ านาจเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ ืน่เป็นผูย้ืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุทนก็ได ้

                   ในกรณีผูส้งูอายุทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทะเบยีนบา้น หากมคีวามประสงคจ์ะรับเบีย้

ยังชพีตอ้งลงทะเบยีนในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมชีือ่อยูใ่หม ่โดยองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ทีเ่คยจ่ายเดมิตอ้งด าเนนิการจ่ายจนสิน้สดุปีงบประมาณนัน้ ๆ ไป 

             -หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (ในกรณียืน่ค า

ขอฯ แทน) 

          4) การแจง้ความจ านงรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุประกอบดว้ย 

             -โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

             -โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธไิดรั้บเงนิเบีย้ยัง

ชพีผูส้งูอายเุป็นลายลักษณ์อกัษร 

   

ตดิตอ่สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่  พฒันาชุมชน อบต.หวายเหนยีว 

ทีเ่บอรโ์ทร ๐๓๔-๕๔๓-๐๓๗ ในวนัและเวลาราชการ 

 


