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    คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

ขั้นตอน  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปราสาททองได้ด าเนินการตามแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย       
ยังชีพผู้สู งอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิลงทะเบยีนรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอาย ุซึ่งจะไดร้บัเบี้ยยงัชพีในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2567 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลปราสาททอง (ตามทะเบียนบ้าน) 
3. เป็นผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 (ปัจจุบันอายุ 59 ปี

บริบูรณ์นับจนถึงวันท่ี  1 กันยายน 2567 เกิดก่อนวันท่ี 2 กันยายน 2507) 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
4.1  ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
4.2  ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3  ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีรัฐ   

 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า บุคคลตาม (4.1) (4.2) หรือ   
 (4.3) ไม่รวมถึง คนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 หรือผู้ท่ีได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 
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 หมายเหตุ  กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ย้ายภูมิล าเนาไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือผู้สูงอายุท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
ผู้สูงอายุต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ 
หรือองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ (ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2566) โดยจะได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
(กันยายน 2566) และรับเงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป (ตุลาคม 
2566) เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง 
 

ขั้นตอนการยื่นค าขอเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ภายในเดือนตุลาคม 2566 – เดือนพฤศจิกายน 2566 และเดือนมกราคม 
2566 – เดือนกันยายน 2566 ให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ในปีงบประมาณ 2567  นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 
2507) มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มี
ความจ าเป็นที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ โดยยื่นลงทะเบียน ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ในวันและเวลาราชการ 
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เอกสาร หลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

พร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชี เ งินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร             

สาขาเขวาสินรินทร์ (ธกส.) หรือสาขาอื่น (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่
บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ   ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับมอบอ านาจ
ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนา
ทะเบียน ของผู้รับมอบอ านาจ  
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การได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                 จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน ปี 2566 การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได “แบบขั้นบันได” 
หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่ม 
ตั้งแต่อายุ 60 ปี 

ตารางค านวณเงนิเบีย้ยงัชพีรายเดอืนส าหรบัผูส้งูอายุ 
(แบบขั้นบันได) 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 
ขั้นที่ 1 60 -69 ปี 600 
ขั้นที่ 2 70 – 79 ปี 700 
ขั้นที่ 3 80 – 89 ปี 800 
ขั้นที่ 3 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 
การได้รับเงิน 
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนฯ มาลงทะเบียน

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม 
– กันยายน 2566 จะมีสิทธิได้รับเงินต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป 

2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567) ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2565 และเดือนมกราคม – กันยายน 2566 จะมีสิทธิได้รับเงินในเดือนถัดไปจาก
เดือนที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

3. การค านวณอายุของผู้สูงอายุรายเดิม จะค านวณตามปีปฏิทินไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในระหว่างปีงบประมาณ 
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วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ 
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไร ให้นับ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เท่านั้น เช่น 

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นาง ก. จะอายุ 
75 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน
ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2482 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นาง ข. 
จะอายุ 80 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 800 บาท 
ในเดือน ตุลาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563) 

3. นาง ค. เกิด 10 มีนาคม 2504 มาลงทะเบียนภายในเดือน 
กันยายน 2563 นาง ค. จะอายุ 60 ปี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 
หมายความวา่ นาง ค. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 600 บาท ในเดือน 
เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564) 

4. นาง ง. เกิด 1 เมษายน 2504 มาลงทะเบียนภายในเดือน 
กันยายน 2563 นาง ง. จะอายุ 60 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 
หมายความวา่ นาง ง. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดอืนละ 600 บาท ในเดือน 
เมษายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564) 
 
การนับรอบปีงบประมาณ คอื 1 ตลุาคม – 30 กันยายน เชน่ 
ปีงบประมาณ 2565 จะเริม่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2564-30 กันยายน 2565 
ปีงบประมาณ 2566 จะเริม่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2565-30 กันยายน 2566 
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การสิน้สดุการรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติตามขอ้ 6 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วน    
    ต าบลปราสาททอง 

     หนา้ทีข่องผูร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง 
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็นเงินสด หากมีการเปิด

บัญชีธนาคาร (ธกส.) ให้มาแจ้งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง พร้อม
ส าเนาบัญชีธนาคาร 

3. เมื่อยา้นภูมลิ าเนาจากต าบลปราสาททอง ไปอยูภู่มิล าเนาอื่นตอ้งแจ้งขอ้มูลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททองทราบ 

4. ให้ผู้รับเบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ ต้องแสดงตน หรอืรับรองการมีชีวิตอยู่ต่อ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปราสาททอง ระหวา่งวันที่ 1 – 30 กันยาน ของทุกปี หรือ 
ตามที่องค์การบริหารสว่นต าบลปราสาททอง ก าหนด 

5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ แจ้งการตายให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททองทราบ (พร้อมส าเนาใบมรณะบัตร) 
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การจา่ยเงินเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
กรมชกีลางจะเป็นผูด้ าเนนิการโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของผูม้สีทิธิ        /ผู้

ไดร้ับมอบอ านาจ ทกุวนัที ่10 ของทกุเดอืน ทัง้นี้ ขอใหผู้ส้งูอายตุรวจสอบการโอนเงนิใน
วนัที ่11 ของทกุเดอืน หากทา่นใดไมไ่ดร้ับโอนเงนิ กรณุาตดิตอ่องคก์ารบริหารสว่นต าบล
ปราสาททอง โทร. 0-4458-2231 
 
 


