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คู่มือปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

             “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

             “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองพัทยา 

                   “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายกเมืองพัทยา  

                 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

             ผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3. อายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
                 การสิ้นสุดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1. ตาย  
2. ขาดคุณสมบัติตามข้อ (6) คือเป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือ
เงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ตน
มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

                ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตามความนัยข้อ 7 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  

                    ดังนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของ
งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ ถัดไป จึงได้กำหนดแนวทางการรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1.1 ให้ประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น
หรือสำนักทะเบียนอำเภอ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
แล้ว และให้ตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียน
ราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดการสวมสิทธิในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ ถัดไป (สำหรับในกรณีท่ี
ในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น) มี 
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ภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน (และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6(4) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552) รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนหรือภายในพฤศจิกายนของปีนั้น แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และวัน เวลา และสถานที่ ในการยื่นคำขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน                                                                                                                       

1.2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้
ครอบคลุมและทั่วถึงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้
ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้านหรือชุมชน การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุหมู่บ้านและชุมชน และท่ี
ประชุมประจำหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น 

1.2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา 
และสถานที่รับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณากำหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตาม
หมู่บ้านหรือชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งในเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ 

2. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณ ถัดไป (สำหรับในกรณีทีในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น
เกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน และ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ในปีงบประมาณ ถัดไป  รวมทั้ง
ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหรือภายในเดือน 
พฤศจิกายน ของปี แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่า 
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ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดย
กำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือน พฤศจิกายน ของปี 

2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดำเนินการ ดังนี้ 

         2.2.1 ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา สำหรับกรณีผู้ที่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
2.2.2  ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. รับเงินสดด้วยตนเอง 
2. รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ 
4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
2.2.3  การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียน

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยื่นคำขอ
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นคำขอประกอบหลักฐานเอกสารหลักฐานของ
ผู้สูงอายุ พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจภายในเดือน พฤศจิกายน ของ
ปีนั้น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าให้มีการ
ทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ 

2.2.4   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดวัน เวลา และสถานที่ติดประกาศให้ผู้สูงอายุ
ที่มาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับทราบ และให้ตรวจสอบสิทธิจากประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ถัดไป 
       2.2.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ว่าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ดังนี้ 
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  ผู้สูงอายุ  60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  600 บาทต่อเดือน 
           ผูสู้งอายุ  70-79 ป ีจะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  700 บาทต่อเดือน 
           ผูสู้งอายุ  80-89 ป ีจะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  800 บาทต่อเดือน 
           ผูสู้งอายุ  90- ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน  1,000 บาทต่อเดือน 
 
            2.2.6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งกำชับให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิกรณีท่ีย้าย
ภูมิลำเนาไปอยู่ที่อ่ืนในระหว่างปีงบประมาณ โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ของปีนั้น และเพ่ือเป็นการักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณถัดไป) ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อน
สิ้นปีงบประมาณหรือภายในเดือน พฤศจิกายน ของปีนั้น ที่เปิดใหม้ีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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แผนผังสรุปขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 

 
 
               1. 
 
 
 
 
 
               2. 
 
 
 
 

  
               3.  
 
 
 
 
 
 
               4. 
 
 
 
 
 
 
               5. 

ประสานการจัดพิมพ์รายชื่อผู้สูงอายุ 

จากสำนักทะเบียนอำเภอ 

ทำหนังสือขอตัวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ทำประชาสัมพันธ์ 
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

งอ 

ทำคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำร้องและ
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ

ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
(รับเงินแบบขั้นบันได) 

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 
➢คุณสมบัติของผู้มีสทิธริับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1. สัญชาติไทย 
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่า 

บุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497  ให้ถือว่าเกิด วันที่ 1 มกราคม 
2497) 

3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 
4. ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเทศบาล  อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือเทศบาล  อบต. 
จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
  

 

 

 

➢ หลกัฐานในการข้ึนทะเบียนดังนี้ 



1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สำเนา  จำนวน  1   ชุด 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา   จำนวน  1  ชุด 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี)  

สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
จำนวน  1   ชุด 
➢ ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้  

ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่น
คำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ อบต.บ้านปง โดยต้องมีหนังสือ
มอบอำนาจตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ  
อย่างละ 1 ชุด 
 

 
 
 
 
➢ ยื่นเอกสารแล้วจะได้รบัเงินเมื่อไหร่ ? 
     ผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง) 
 ➢ ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่ ? 
       ปัจจุบันได้จ่ายแบบข้ึนบันได ดังนี้ 
       อายุ  60 – 69 ปี  จะได้รับ  600  บาท 
       อายุ  70 – 79 ปี  จะได้รับ  700  บาท 
       อายุ  80 – 89 ปี  จะได้รับ  800  บาท 
       อายุ  90  ปีขึ้นไป จะได้รับ  1,000 บาท 
 ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ 
อบต. ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุด
ปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. 
แห่งใหม่ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน 1 – 30 
พฤศจิกายน ของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป 
 
 
 
 
  



 
 
 

➢ วันเวลาที่เปิดใหบ้ริการ 
    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 – 30 พฤศจิกายน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 
 08.30 น. – 16.30 น.  
➢ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ผู้สูงอายุย่ืนเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ 
2. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ 

➢ ระยะเวลา 
    ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 นาที 

 
 

 
 
 
 
 
 
➢ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
     งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง 
➢ ยื่นเอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร            
     ผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนไว้  ตั้งแต่วันที่  1- 30 พฤศจิกายน  ของทุกปี              
     จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป  (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)   
➢ หมายเหตุ  
     เอกสารต้องลงลายมือชื่อ  สำเนาถูกต้องทุกฉบับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้     
ให้พิมพ์ลายมือแทน    
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


