คู่มือประชาสัมพันธ์
การขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
สาหรับผูส้ งู อายุในตาบลบึงอ้อ

งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ

อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

การรับลงทะเบียน
• เปิดรับลงทะเบียนได้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม เดือนกันยายน 2564
• ให้ผสู้ งู อายุรายใหม่ทย่ี งั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
ซึง่ เป็ นผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์แล้ว และ
ผูส้ งู อายุทจ่ี ะมีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ใน
ปี งบประมาณ 2565 ซึง่ นับอายุจนถึงวันที่ 1
กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505
เนื่องจากผูส้ งู อายุทเ่ี กิดตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2505
- 1 ตุลาคม 2505 เป็ นผูส้ งู อายุทจ่ี ะมีสทิ ธิรบั เงินเบีย้
ยังชีพผูส้ งู อายุในเดือนถัดไป จากเดือนทีม่ อี ายุครบ
60 ปี บริบรู ณ์
• ผูส้ งู อายุทย่ี า้ ยภูมลิ าเนาเข้ามาอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมายืน่ คาขอลงทะเบียนที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภายในเดือน
พฤศจิกายนของปี นนั ้

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิขึน้ ทะเบียน
รับเงินเบีย้ ยังชีพฯ

(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภูมลิ าเนาอยูใ่ นเขตตาบลบึงอ้อ (ตามทะเบียนบ้าน )
(3) เป็ นผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี บริบรู ณ์ในปี ถดั ไป (ปั จจุบนั อายุ 59 ปี
บริบรู ณ์ และต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
(4) ไม่เป็ นผู้ได้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนใดจากหน่ วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รบั เงิน

บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สู ง อายุ ท่ีอ ยู่ในสถานสงเคราะห์ข องรัฐ หรือ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น ที่รฐั หรือ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น จัด ให้เป็ น
ป ร ะ จ า ย ก เว้ น ผู้ พิ ก า ร แ ล ะ ผู้ ป่ ว ย เอ ด ส์ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548

ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ ”
☺ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ
ทีม่ รี ปู ถ่าย พร้อมสาเนา
☺ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าทีแ่ สดงชื่อ
และเลขทีบ่ ญ
ั ชี) สามารถยืน่ ได้ทุกธนาคาร สาขาใดก็ได้

หมายเหตุ : ในกรณีผูส้ ูงอายุท่ไี ม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
อาจมอบอานาจให้ผู้อ่นื เป็ นผู้อ่ืน ยื่น คาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
โดยให้ ผู้ ร ับ มอบอ านาจติ ด ต่ อ ที่ อบต.บึ ง อ้ อ พร้อ มส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ

กรณี ได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุอยู่แล้ว
และได้ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาในพืน้ ที่ตาบล
บึงอ้อ
ต้องมาขึน้ ทะเบียนที่ อบต.บึงอ้อ
หลังจากวันทีย่ า้ ยภูมลิ าเนามายังตาบลบึงอ้อ
วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

เพือ่ ท่านจะได้สทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพต่อเนื่อง

คาชี้แจง
ผูส้ งู อายุทม่ี สี ทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพอยู่แล้วในพืน้ ทีอ่ ่นื ภายหลังได้
ย้ายทะเบีย นบ้านเข้ามาอยู่ในพื้น ที่ต าบลบึงอ้อ ให้ม าแจ้งขึ้น
ทะเบียนเพือ่ ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพต่อที่ อบต.บึงอ้อ แต่สทิ ธิในการ
รับ เงิน ยัง จะคงอยู่ ท่ี เ ดิ ม จนสิ้น ปี งบประมาณ (จนถึ ง เดื อ น
กันยายน ของทุกปี )
ตัวอย่าง เช่น

นาง ก. รับเงินเบีย้ ยังชีพอยู่ อบต. ก. ภายหลังได้แจ้งย้าย
ทีอ่ ยูม่ าอยู่พน้ื ทีต่ าบลบึงอ้อ ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564
นาง ก. ต้องมาขึน้ ทะเบียนใหม่ ที่ อบต.บึงอ้อ ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2564 แต่ นาง ก. จะยังคงรับเงินเบีย้ ยังชีพ
ที่ อบต. ก. อยูจ่ นถึงเดือน กันยายน 2565 และมีสทิ ธิรบั
เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุท่ี อบต.บึงอ้อ ในเดือน ตุลาคม 2565
เป็ นต้นไป

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงิน
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

ให้ผทู้ ม่ี ายืน่ คาขอรับเบีย้ ยังชีพ
มาตรวจสอบรายชื่ อ ตามประกาศที่ บ อร์ ด
ประชาสัม พัน ธ์ ณ ที่ท าการองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลบึงอ้อ ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของ
ทุกปี (นับจากวันสิ้นสุด กาหนดการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
อบต.จะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กบั ผูส้ งู อายุ
ทีม่ าขึน้ ทะเบียนไว้แล้ว โดยจะเริม่ ตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม ปี ถดั ไป โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ตามทีผ่ สู้ งู อายุได้แจ้งความประสงค์ไว้

กาหนดวันจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ
ทุกวันที่ 10 ของเดือน
(หากเดือนใดตรงกับวันหยุด จะจ่ายก่อน 1
วัน)

ช่องทางการรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ

ผูป้ ระสงค์จะรับเงิน

ผูป้ ระสงค์จะรับ

ผ่านธนาคาร

เงินสด

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ในนามผูส้ งู อายุหรือ
ผูร้ บั มอบอานาจ

อบต.บึงอ้อ

การคานวณเงินเบีย้ ยังชีพแบบขัน้ บันได
จานวนเงินเบีย้ ยังชีพต่อเดือนทีผ่ สู้ งู อายุจะได้รบั ในปั จจุบนั
(ปี 2564) การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ คิดในอัตราเบีย้ ยัง
ชีพแบบขัน้ บันได หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผูส้ งู อายุออกเป็ น
ช่วง ๆ หรือเป็ นขัน้ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ โดยเริม่ ตัง้ แต่อายุ 60 ปี

ตารางคานวณเงินเบีย้ ยังชีพ
รายเดือนสาหรับผูส้ งู อายุ

(แบบขัน้ บันได)
ขัน้

ช่วงอายุ (ปี )

จานวนเงิน (บาท)

ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 3
ขัน้ ที่ 4

60 - 69 ปี
70 - 79 ปี
80 - 89 ปี
90 ปี ขึน้ ไป

600
700
800
1,000

วิธคี านวณอายุ
การนับอายุว่าจะอยู่ในขัน้ ที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน
เท่านัน้ เช่น
1. นาง ก. เกิด 30 สิงหาคม 2494 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รบั เงินเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2564 (งบประมาณปี 2565)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุ ล าคม 2495 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564
นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รบั เงิน เบี้ยยังชีพ
เดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปี ถดั ไป

การนับรอบปี งบประมาณ คือ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน เช่น
ปี งบประมาณ 2564 จะเริ่มตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
ปี งบประมาณ 2565 จะเริ่มตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

การสิ้นสุดการรับเงินเบีย้ ยังชีพ
1. เสียชีวติ
2. ย้ายภูมลิ าเนาไปนอกเขต อบต.บึงอ้อ
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบีย้ ยังชีพ
4. มีตาแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน)

หน้ าที่ของผูร้ บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
1. ตรวจสอบรายชือ่ ของตัวเอง
2. เมือ่ ย้ายภูมลิ าเนาจาก อบต.บึงอ้อไปอยูภ่ มู ลิ าเนาอื่น
ผูส้ งู อายุ
ต้องแจ้งลงทะเบียนกับทีใ่ หม่ทนั ที
3. กรณีเสียชีวติ ให้ญาติของผูร้ บั เงินเบีย้ ยังชีพแจ้งการตาย
ให้ อบต.บึงอ้อ ได้รบั ทราบ (พร้อมสาเนามรณะบัตร)

********************

