
การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

งานทีใ่หบ้รกิาร การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรสำร : ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓    ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
............................................................................................................................................................................. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
............................................................................................................................................................................. 
ผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบตัิ ดงันี้ 

1. มีสัญชำติไทย 
2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตต ำบลโพธิ์ทองตำมทะเบียนบ้ำน 
3. เป็นผู้ที่มีอำย ุ60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบันอำย ุ59 ปีบริบูรณ์และต้องเกิดก่อน 1 ตุลำคม)  
4. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจำกหน่วยงำนของรัฐ เช่น บ ำนำญ ,  ผู้สูงอำยุที่อยู่

ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐ เป็นต้น 

การยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนผูสู้งอายุ 
 1. ผู้สูงอำยุยื่นค ำขอและกรอกข้อมูลตำมแบบค ำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอำยุ 
ภำยในวันที่ 1-30 พฤศจิกำยน ของทุกปี 
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
 3. เสนอแบบค ำร้องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตัิ 

4. เสนอแบบค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นลงนำมอนุมัติ 

ต้องมาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุภายในวันที ่๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกป ี

ค าชีแ้จงกรณยี้ายภูมิล าเนา 
ผู้สูงอำยุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วในพื้นที่อื่นภำยหลังได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ในพื้นที่

ต ำบลโพธิ์ทอง ให้มำแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อที่อบต.โพธิ์ทอง แต่สิทธิในกำรรับเงินยังจะคง
อยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมำณ 

                เช่น นำงก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต.โมคลำนภำยหลังได้แจ้งย้ำยที่อยู่มำอยู่พื้นที่ต ำบลโพธิ์ทอง 
ในวันที่ 20 สิงหำคม 2558 นำงก. ต้องมำขึ้นทะเบียนใหม่ที่ อบต.โพธิ์ทอง ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2558 แต่ นำงก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต.โมคลำนอยู่จนถึงเดือนกันยำยน 2559 และมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุที่ อบต.โพธ์ิทองในเดือนตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 
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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพมาตรวจสอบ
ราย ชื่ อ ต าม ป ระก าศ  ณ  ที่ ท า ก า รอ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น ต าบ ล โพ ธิ์ ท อ ง  ห รื อ ที่ เว็ ป ไซ ต์ 
www.phothong.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี (นับจากวันสิ้นสุดก าหนดการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
อบต.โพธ์ิทอง จะด ำเนินกำรเบิก - จ่ำยเงินให้กับผู้สูงอำยุที่มำขึ้นทะเบียนและมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอำยุโดยเริ่มต้ังแต่เดือนตุลำคมของปีถัดไป 

        ส ำหรับผู้ที่ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เป็นเงินสดให้ไปรับได้  ณ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โพธ์ิทอง ภำยในวันที่ 8 ของทุกเดือน หำกตรงกับวันหยุดรำชกำรให้ไปรับในวันเปิดท ำกำรถัดไป 
 

ส ำหรับผู้ที่ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร สำมำรถเบิกถอนเงินได้ในนำม
ผู้สูงอำยหุรือในนำมผู้รับมอบอ ำนำจ ภำยในวันที่ 8 ของทุกเดือน 

 
การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

 จ ำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอำยุจะได้รับในปัจจุบันกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุคิดใน
อัตรำเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

แบบ “ขั้นบันได” หมำยถึงกำรแบ่งช่วงอำยุของผู้สูงอำยุออกเป็นช่วงๆหรือเป็นขั้นขึ้นไปเรื่อยๆโดย
เริ่มตั้งแต่อำยุ 60 ปี 

กำรค ำนวณเงินเบ้ียยังชีพรำยเดือนส ำหรับผูสู้งอำยุ (แบบขั้นบันได) 
1. อำยุ 60 - 69 ปี จ ำนวนเงิน     600 บำท 
2. อำยุ 70 - 79 ปี จ ำนวนเงิน     700 บำท 
3. อำยุ 80 - 89 ปี จ ำนวนเงิน     800 บำท 
4. อำยุ 90 ปีขึ้นไป จ ำนวนเงิน   1,000 บำท 

  
การนับอายุผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในขั้นที่เท่ำไหร่ให้นับ ณ วันที ่30 กันยำยนเท่ำนั้น เช่น 
1. นำยก. เกิด 3 กันยำยน 2488 ดังนั้น ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2559 

นำยก. จะมีอำยุ 70 ปี หมำยควำมว่ำนำยก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บำท (ของงบประมำณปี 
2559)  

2. นำงข . เกิด 1 ตุลำคม 2488 ณ วันที่  30 กันยำยน  2558 นำงข . จะมีอำยุเพียง 69 ปี
หมำยควำมว่ำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2558 นำง ข. มีอำยุยังไม่ถึง 70 ปีบริบูรณ์ นำงข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 600 บำทเท่ำเดิมจนกว่ำจะถึงรอบปี 
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 การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 ๑. ตำย 
 2. ขำดคุณสมบัต ิ

3. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ  
 4. ย้ำยภูมิล ำเนำไปนอกเขตต ำบลโพธิ์ทอง 
............................................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนยื่นแบบค ำร้องต่อพนักงำน ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิทอง  
   (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (ระยะเวลำ ๓๐ นำที)     
๓. เจ้ำหน้ำที่เสนอแบบค ำรอ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   คณุสมบัติ (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๔. เสนอแบบค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นลงนำมอนุมัติ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๕. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิรบัเงิน  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
............................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน ๑ วัน 
............................................................................................................................................................................. 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
 ๑. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย พร้อมฉบับส ำเนำ 
     จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับส ำเนำ ๑ ฉบับ 
 ๓. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน ๑ ฉบับ (กรณีประสงค์รบัเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำก 
              ธนำคำร) 
 ๔. หนังสือมอบอ ำนำจ พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณี
ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเองได้) 
............................................................................................................................................................................. 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
............................................................................................................................................................................. 
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หน้าที่ของผู้สงูอาย ุ

1. ตรวจสอบรำยช่ือของตัวเอง 
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอ ำนำจแจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมำรับเงินให้ตรงตำมวันเวลำ ณ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิทอง 
3. เมื่อย้ำยภูมิล ำเนำจำกอบต.โพธิ์ทองไปอยู่ภูมิล ำเนำอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้อบต.โพธิ์ทองได้

รับทรำบ 
4. กรณีตำย ให้ญำติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งกำรตำยให้อบต . โพธิ์ทองได้รับทรำบ (พร้อมส ำเนำ

มรณะบัตร) 
............................................................................................................................................................................. 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
 ณ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ต ำบลโพธิ์ทอง 
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ๘๐๑๖๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    หมำยเลขโทรสำร 
๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓ หรือ www.phothong.go.th 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


