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เป�นวันรับขึน้ทะเบียน 

ผู�สูงอายุ...และคนพิการ 
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ไม!มีชื่อ ไม!มีสิทธิ 
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คุณสมบัติของผู�มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
 

ผู�สูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง ตามรายการดังน้ี 

 
(1) มีสัญชาติไทย  
 
(2) มีภูมิลาํเนาอยู�ในเขต อบต.บ�านทาม (ตามทะเบียนบ�าน) 
 
(3) เป"นผู�ที่มีอาย ุ60 ป( บริบูรณ+ใน ป(ถัดไป (ป.จจุบัน อาย ุ
59 ป( บริบูรณ+ และต�องเกิดก�อน 1 ตุลาคม) 
 
(4) ไม�เป"นผู�ได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน+อื่นใดจาก
หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค+กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ได�แก� ผู�รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ 
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู�สูงอายุที่อยู� ใน
สถานสงเคราะห+ของร ัฐหรือองค+กรปกครองส�วน
ท�องถิ่นผู�ได�รับเงินเดือน ค�าตอบแทน รายได�ประจํา 
หรือผลประโยชน+ตอบ แทนอย�างอื่นที่รัฐ หรือองค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�เป"นประจํา  ยกเว�นผู�พิการ
และผู�ปAวยเอดส+ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห+เพื่อการยังชีพขององค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 
 

กรณีได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุอยู!แล�ว 
และได�ย�ายเข�ามาในพ้ืนท่ีตําบลบ�านทาม 
จะต�องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.บ�านทาม อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใช�สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต!อเน่ือง......ค!ะ 
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ผู�พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัตขิองตัวเอง ตามรายการดังน้ี 

 
(1) มีสัญชาติไทย 

 
(2) มีภูมิลาํเนาอยู�ในเขต อบต.บ�านทาม (ตามทะเบียนบ�าน) 

 
(3) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการ 
ส�งเสรมิคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 
(4)ไม�เป"น บุคคลซ่ึงอยู�ในความอุปการะของสถาน 
สงเคราะห+ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีได�รับเบ้ียยังชีพคนพิการอยู!แล�ว 
และได�ย�ายเข�ามาในพ้ืนท่ีตําบลบ�านทาม 
จะต�องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.บ�านทาม อีกคร้ังหน่ึงภายใน 1-30 พฤศจิกายน 

เพื่อใช�สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต!อเน่ือง......ค!ะ 



4 

                                                                        องค�การบริหารสวนตําบลบ�านทาม    

 

ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร<ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ” 
 

☺ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนท่ีออกโดยหน�วยงานของ    
รัฐท่ีมี รูปถ�าย พร�อมสําเนา 

☺ ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา 
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร�อม สําเนา (เฉพาะหน�าท่ีแสดง        

ช่ือ และเลขท่ีบัญชี) สําหรับกรณีที่ผู� ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
ประสงค+ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู�สูงอายุผ�านธนาคาร 

 
หมายเหตุ : ในกรณีผู�สูงอายุที่ไม�สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง 
อาจมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนเป"นผู�ยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุได� โดย 
ให�ผู�รับมอบอํานาจติดต�อท่ี อบต.บ�านทาม พร�อมสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ 
 
 

**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผู�สูงอายุ และยื่นเอกสาร 
ประกอบ ได�ที ่งานพัฒนาชุมชน อบต.บ�านทาม*** 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 
ย่ืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร<ม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 
 

☺ บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริม      
คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง พร�อมสําเนา 

☺ ทะเบียนบ�าน พร�อมสําเนา 
☺ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร�อม สําเนา (เฉพาะหน�าท่ีแสดงช่ือ 

และเลขท่ีบัญชี) สําหรับกรณีที่ผู� ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ประสงค+ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ�านธนาคาร 

 
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิการไม�สามารถมาลงทะเบียนด�วยตนเอง 
อาจมอบอํานาจ เป"นลายลักษณ+อักษรให�ผู�ดูแลคนพิการย่ืนคําขอ 
แทน แต�ต�องนําหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดง 
ต�อเจ�าหน�าท่ีด�วย คนพิการท่ีเป"นผู�สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพ่ือ 
ขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุได�ด�วย 
 

 
**ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนคนพิการ และยืน่เอกสาร 

ประกอบ ได�ที่งานพัฒนาชุมชน อบต.บ�านทาม*** 
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คําช้ีแจง 
 

 
ผู�สูงอายุ/คนพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู�แล�วใน 
พ้ืนท่ีอ่ืน ภายหลังได�ย�ายทะเบียนบ�านเข�ามาอยู�ในพ้ืนท่ี 
ตําบลบ�านทาม ให�มาแจ�งข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงิน     
เบี้ยยังชีพ  ต�อท่ี อบต.บ�านทาม แต�สิทธิในการรับเงินยัง 
จะคงอยู�ท่ีเดิมจนสิ้นป(งบประมาณ เช�น 
 
 
 
นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู� อบต.ไม�เค็ด ภายหลัง 
ได�แจ�งย�ายท่ีอยู�มาอยู�พ้ืนท่ีตําบลบ�านทาม ใน วันท่ี 20 
สิงหาคม 2557 นาง ก. ต�องมาข้ึนทะเบียนใหม� ท่ี อบต.
บ�านทาม ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 แต� นาง ก. 
จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพท่ี อบต.ไม�เค็ด อยู�จนถึงเดือน 
กันยายน 2558 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ท่ี 
อบต.บ�านทาม ในเดือน ตุลาคม 2558 เป"นต�นไป 
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ประกาศรายช่ือ ผู�มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและคนพิการ 

 

ให�ผู�ท่ีมาย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ 
ตามประกาศท่ีบอร+ดประชาสัมพันธ+ ณ ท่ีทําการองค+การ
บริหารส�วนตําบลบ�านทาม ภายในวันท่ี 15 ธันวาคม     
ของทุกป( (นับจากวันสิ้นสุดกําหนด การย่ืนขอข้ึนทะเบียน 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกป() 
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การจ!ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุและคนพกิาร 

 

 

อบต.บ�านทาม จะดําเนินการเบิก - จ�ายเงินให�กับผู�สูงอายุ
และคนพิการท่ีมาข้ึนทะเบียน ไว�แล�ว โดยจะเร่ิมต้ังแต�เดือน 
ตุลาคม ป(ถัดไป โดยจะจ�าย เป"นเงินสด หรือโอนเข�าบัญชี 
ธนาคาร ตามท่ีผู�สูงอายุและคนพิการได�แจ�งความ 
ประสงค+ไว� 
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กาํหนดวนัจา่ยเงนิเบี�ยยงัชพี ภายในวนัที� 1-10 ของเดอืน 

(ตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอนเข�าบัญชีธนาคาร 

ในนามผู�สูงอายุ คนพิการ  
หรือ ผู�รับมอบอํานาจ 

ผู�ประสงค<รับเงนิผ!าน 
ธนาคาร 

ตามจุดท่ีได�แจ�งไว� เช�น ศาลาประชาคม
หมู�บ�าน หรือสถานท่ีขึ้นอยู�กับความ
เหมาะสม ซึ่งจะมีการแจ�งให�ทราบ
ล�วงหน�า โดยการรับบัตรคิว ผู�ที่มาก�อน
จะได�รับบริการก�อนตามลําดับคิว 

รับเงินสดในนาม 
-ผู�สูงอายุ 
-คนพิการ 
-หรือผู�รับมอบ 
 อํานาจ 

ผู�ประสงค<รับเงนิผ!าน 
เงินสด 
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การคํานวณเงินเบ้ียยงัชีพแบบข้ันบันได 
สําหรับผู�สูงอายุ 

 

จํานวนเงินเบ้ียยังชีพต�อเดือนท่ีผู�สูงอายุจะได�รับใน ป.จจุบัน (ป( 
2558) การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพให�แก�ผู�สูงอายุ คิดใน อัตราเบ้ียยัง 
ชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ�งช�วงอายุของ 
ผู�สูงอายุออกเป"นช�วง ๆ หรือเป"นขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ต้ังแต� 
อายุ 60 ป( 
 

โดยคํานวณตามปGงบประมาณ 
มิใช!ปGปฏิทิน และไม!มีการเพิ่มของอายุระหว!างปG 

 
ตารางคํานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 

สําหรับผู�สูงอายุ 

(แบบขั้นบันได) 

ข้ัน ช!วงอายุ (ปG) จํานวนเงิน (บาท) 
ข้ันท่ี 1 60 – 69 ปG 600 
ข้ันท่ี 2 70 – 79 ปG 700 
ข้ันท่ี 3 80 – 89 ปG 800 
ข้ันท่ี 4 90 ปG ข้ึนไป 1,000 
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วิธีคํานวณอายุของผู�สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
การนับอายุว�าจะอยู�ในข้ันท่ีเท�าไหร� ให�นับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 
เท�าน้ัน เช�น 
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 
นาง ก. จะอายุ 70 ป( หมายความว�า นาง ก. จะได�รับ เงินเบ้ียยังชีพ 
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณป( 2558) 
 

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 นาง 
ข. จะอายุ 69 ป( หมายความว�า นาง ข. จะได�รับเงิน เบ้ียยังชีพ
เดือนละ 600 บาท เท�าเดิม จนกว�าจะถึงรอบป(ถัดไป 
 

 

การนับรอบปGงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช!น 
ปGงบประมาณ 2558 จะเร่ิมต้ังแต! 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 
ปGงบประมาณ 2559 จะเร่ิมต้ังแต! 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

แล�วปGน้ี 
ฉันจะได�เงิน 

เบี้ยเท!าไร น�อ ? 
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การสิ้นสุดการรับเงินเบ้ียยงัชีพ 

 

1. ตาย 
2. ย�ายภูมิลําเนาไปนอกเขต อบต.บ�านทาม 
3. แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 
4. ขาดคุณสมบัติ 
 

หน�าท่ีของผู�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอาย ุและคน 
พิการ 

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 
2. กรณีผู�รบัเงินเบ้ียยังชีพ หรือผู�รบัมอบอํานาจ แจ�งรับเป"น 

เงินสด ต�องมารับเงินให�ตรงตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
3. เมื่อย�ายภูมิลําเนาจาก อบต.บ�านทาม ไปอยู�ภูมลิําเนาอ่ืน

ต�องแจ�งข�อมลูเพ่ือให� อบต.บ�านทาม ได�รับทราบ 
4. ให�ผู�ท่ีรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิตอยู�

ต�อ อบต.บ�านทาม ระหว�างวันท่ี 1 - 5 ตุลาคม ของทุกป( 
5. กรณีตาย ให�ผู�ดูแลหรือญาติของผู�สูงอายุ หรือคนพิการของ

ผู�รับเงินเบ้ียยังชีพแจ�งการตาย ให� อบต.บ�านทาม ได�รบั
ทราบ (พร�อมสาํเนาใบมรณบัตร) ภายใน 7 วัน  
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ขั้นตอนการขอบัตรประจําตัวคนพิการ 

 

1. ไปพบแพทย+เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล เพ่ือวินิจฉัยและออก
เอกสารรับรองความพิการ 

2. ดําเนินการทําบัตรประจาํตัวคนพิการได�ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย+จังหวัดปราจนีบุรี (ศาลากลางจังหวัด ช้ัน2) 
โดยใช�เอกสารดังต�อไปน้ี 
2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย+เฉพาะทาง 

(ตัวจริง) 
2.2 รูปถ�าย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 2 รูป 
2.3 สําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน 1 ฉบับ 
2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
2.5 ถ�าคนพิการมีผู�ดูแล ให�นําสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

และสาํเนาทะเบียนบ�านของผู�ดูแลคนพิการจาํนวนอย�างละ 
1 ฉบับ 

3. กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต�อขอทํา
บัตรประจาํตัวคนพิการ ให�นําหลักฐาน ตามข�อ 2.4 –2.5 มาด�วย 

4. หลังจากได�บัตรประจําตัวคนพิการให�ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู�พิการ (ท.74) 
ท่ีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลไม�ยา ตามสิทธิ์หลักท่ีใช�บัตร
ทองอยู� (สําหรับผู�ท่ีใช�สิทธิ์เบิกได�โดยตรงไม�ต�องทําตามข�อ 7) 
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การต!ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ 
 

การดําเนินการต�ออายุบัตรประจําตัวคนพิการ สามารถต�อ
ได�ท่ี สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+จังหวัด
ปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัด ช้ัน 2) โดยใช�เอกสารดังต�อไปน้ี 
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล�มเดิม 
2. รูปถ�าย ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน

อย�างละ จํานวน 1 ฉบับ 
4. หลักฐานผู�ดูแลคนพิการมผีู�ดูแล ใช�สําเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย�างละ 1 ฉบับ 
5. กรณีบุคคลอ่ืนท่ีไม�ใช�คนพิการ และผู�ดูแลคนพิการมาติดต�อ

ขอต�ออายุบัตรประจําตัวคนพิการให�นําหลักฐานตามข�อ 
3-4 มาด�วย 

 
การเปลีย่นผู�ดแูลคนพิการ 

การดําเนินการเปลี่ยนผู�ดูแลคนพิการ สามารถติดต�อได�ท่ี 
สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย+จังหวดัปราจีนบุรี 
(ศาลากลางจงัหวดั ช้ัน 2) โดยใช�เอกสารดังต�อไปน้ี 
1. สมุด/บัตรประจําตัวคนพิการเล�มเดิม 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�าน 
อย�างละ จํานวน 1 ฉบับ 

การเปลีย่นผู�ดแูลคนพิการ(ต�อ) 
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3. หลักฐานผู�ดูแลคนพิการคนเดิม ใช�สําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย�างละ 1 ฉบับ  

4. หลักฐานผู�ดูแลคนพิการคนใหม! ใช�สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบ�าน อย�างละ 1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรองการเป"นผู�ดูแลคนพิการ 
6. สําเนาบัตรประจําตัวข�าราชการของผู�รับรองจํานวน 1 ฉบับ 
 
ข�อแนะนําสําหรับการยื่นคําร�องเพือ่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

ผู�ปOวยเอดส< 
1. ผู�ปAวยเอดส+มีสทิธิได�รับเงินสงเคราะห+เบ้ียยังชีพผู�ปAวยเอดส+

ต�องมใีบรับรองแพทย+ซ่ึงออกให�โดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว�าปAวยเป"นโรคเอดส+จริง 

2. ผู�ปAวยเอดส+ต�องมีภูมิลาํเนาอยู�ในเขตองค+การบริหารส�วน
ตําบลบ�านทาม 

3. การย่ืนคําร�องขอรับเบ้ียยังชีพผู�ปAวยเอดส+ สามารถย่ืนคําร�อง
ได�ท่ี งานพัฒนาชุมชน องค+การบริหารส�วนตําบลบ�านทาม
โดยนําหลักฐานมาเพ่ือประกอบการย่ืนดังน้ี 
3.1 ใบรับรองแพทย+ซ่ึงออกให�โดยสถานพยาบาลของรัฐ

ยืนยันว�าปAวยเป"นโรคเอดส+จริง 
3.2 บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง (พร�อมสําเนา) 
3.3 ทะเบียนบ�านฉบับจริง (พร�อมสาํเนา) 

ข�อแนะนําสําหรับการยื่นคําร�องเพือ่ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู�ปOวยเอดส< (ต!อ) 
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4. กรณีท่ีผู�ปAวยเอดส+ไม�สามารถเดินทางมาย่ืนคําขอรับการ
สงเคราะห+ด�วยตนเองได�จะมอบอํานาจให�ผู�อุปการะมา
ดําเนินการแทนได� 

5. กรณีผู�ปAวยเอดส+ เป"นผู�สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป"นท้ัง
ผู�สูงอายุและคนพิการ สามารถดําเนินการได�ท้ังหมด 

6. กรณีผู�ปAวยเอดส+ได�รับเบ้ียยังชีพผู�ปAวยเอดส+แล�ว ต�อมาได�
ย�ายภูมิลําเนา (ย�ายช่ือในทะเบียนบ�าน) ไปอยู�ในเขตองค+กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน ผู�ปAวยเอดส+ต�องดําเนินการย่ืนคํา
ร�องขอรับเบ้ียยังชีพผู�ปAวยเอดส+ อีกคร้ัง ณ องค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีย�ายภูมิลําเนาเข�าไปอยู�ใหม� (เพ่ือรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู�ปAวยเอดส+ จากองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีย�ายเข�าไป
อยู�ใหม�) ซ่ึงถ�าผู�ปAวยเอดส+ไม�ดําเนินการย่ืนคําร�องขอรับเบ้ีย 
ยังชีพผู�ปAวยเอดส+ อีกคร้ัง ณ องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
ย�ายภูมิลําเนาเข�าไปอยู�ใหม� ผู�ปAวยเอดส+จะได�รับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู�ปAวยเอดส+ ถึงเดือนท่ีย�ายภูมิลําเนา เท�าน้ัน 

7. กรณีคนพิการท่ีได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�ปAวยเอดส+ เสียชีวิต
ผู�ดูแลหรือญาติของผู�ปAวยเอดส+ท่ีเสียชีวิตต�อง แจ�งให� งาน
พัฒนาชุมชน อบต.บ�านทาม ทราบภายใน 7 วัน 

 
 
ใบรับรองแพทย+จะต�องระบุว�าปAวยเป"น โรคเอดส+ /AIDs 
เท�าน้ัน หากระบุว�าปAวยเป"น HIV หรือภูมิคุ�มกันบกพร�อง จะ 
ไม�เข�าหลักเกณฑ+การรับเงินสงเคราะห+ 

 


