
 

คูมือสำหรับประชาชน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ           
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง  

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเตมิถึง             
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

 

“การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ” 
 
 

 
 
 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวดัสุพรรณบุรี 
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คูมือสำหรับประชาชน 

 

 
 
 
 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลมดแดง       วันจันทร  ถึง วันศุกร 
โทรศัพท : 035-435093         ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
โทรสาร  : 035-435093         (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
เว็บไซต  : www.moddang.go.th 
 
  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) เปนผูที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน (ปจจุบัน อายุ 59 ป บริบูรณและตองเกิดกอน 1 ตุลาคม) 
สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไมปรากฏ วันที่ เดือนเกิด ถือวาระบุเฉพาะปเกิด ใหถือวาบุคคลนั้น
เกิดวันท่ี 1 มกราคมของปนั้น 

(3) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลมดแดงตามทะเบียนบาน 
(4) ไมเปนผูที่ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไดแก ผูรับเงิน

บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห           
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืนท่ีรัฐจัดใหเปนประจำ 

เอกสาร หลักฐาน ประกอบดวย 
(1) แบบฟอรมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชน  
(3) ทะเบียนบาน 
(4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา (เฉพาะหนาท่ีแสดงชื่อ และเลขท่ีบัญชี) กรณีผูสูงอายุท่ีประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานบัญชีธนาคาร 
 

หมายเหตุ : ในกรณีผูสูงอายุท่ีไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอำนาจใหผูอ่ืนเปนผูยื่นคำขอรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุได โดยใหผู รับมอบอำนาจติดตอ องคการบริหารสวนตำบลมดแดงพรอมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ 
 

งานท่ีใหบริการ            :   การรับข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ผูท่ีมายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สามารถตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธ 

ณ ที ่ทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี หรือทางขาว
ประชาสัมพันธทางเว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง www.moddang.go.th หรือ Application Facebook : 
อบต.มดแดง โดยประกาศภายในวันท่ี 30 กันยายนของทุกป 

 
 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การกรอกเอกสาร 
/ตรวจสอบเอกสาร 
 

• กรอกแบบฟอร มแบบคำขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ 

• ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 
• ยื่นทะเบียนบาน 
• ยื ่นสำเนาหนาบัญชีเง ินฝาก

ธนาคาร กรณีที่ประสงคขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานบัญชี
ธนาคาร 

• เจาหนาที่ออกใบรับลงทะเบยีน
ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียน
ใหผูขอลงทะเบียน 

10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุรี 

กรณีท่ีระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลเบ้ียยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถออนไลนไดตามปกต ิ

2) การบันทึกคำขอ
ลงทะเบียนรบัเบ้ีย  
ยังชีพผานระบบ
ออนไลน 

• ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 
• ยื่นทะเบียนบาน 
• ยื ่นสำเนาหนาบัญชีเง ินฝาก

ธนาคาร กรณีที่ประสงคขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานบัญชี
ธนาคาร 

• เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

• เจาหนาที่ออกใบรับลงทะเบยีน
ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียน
ใหผูขอลงทะเบียน 

10 นาที 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

บันทึกแบบคำขอลงทะเบียน
เบ้ียยังชีพผานระบบออนไลน 
http://welfare.dla.go.th 

3) การประกาศรายช่ือ
ผูสูงอายุท่ีมสีิทธิรับ
เงินเบ้ียยังชีพ 

• ประกาศรายชื่อผูสูงอายุที่มสีิทธิ
ร ับเง ินเบ ี ้ยย ั งช ีพ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซดหลักของ 
อบต.มดแดง และ Facebook 

ภายใน
เดือน

กันยายน
ของทุกป 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

ตรวจสอบรายช่ือ 
1. บอรดประชาสัมพันธ             

ณ ที่ทำการ อบต. 
2. www.moddang.go.th 
3. Facebook : อบต.มดแดง 

 

 
งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     - ยังไมผานขบวนงานลดข้ันตอน 
 
 
 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

http://www.moddang.go.th/
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            ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยูในเขตพ้ืนท่ีตำบลอ่ืน และภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในเขต
พ้ืนท่ีตำบลมดแดง ใหมาแจงข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพใหมอีกครั้งทันที ท่ียายเขามา ณ องคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง แตสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังคงอยูท่ีเดินจนสิ้นปงบประมาณ เชน นาง ก. ไดรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุอยูที่เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ภายหลังไดแจงยายที่อยูมาอยูพื้นที่ตำบลมดแดง ในวันที่ 20 ตุลาคม 
2562 แต นาง ก. ยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีเทศบาลตำบลโพธิ์พระยาตอไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 และ
ตองมาขึ้นทะเบียน ณ ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง นับแตวันที่ยายทะเบียนบานมายังตำบลมดแดง 
ท้ังนี้จะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีองคการบริหารสวนตำบลมดแดง ในเดือนตุลาคม 2563 เปนตนไป 
 
 

 

(1) ตาย 
(2) ยายภูมิลำเนาไปนอกพ้ืนท่ีท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพ 
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
(4) มีตำแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) 

 

 
 

 

(1) ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 
(2) กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพไดรับเงินไมครบหรือสงสัย กรุณาติดตอ องคการบริหารสวนตำบลมดแดงภายใน

วันท่ี 20 ของเดือน 
(3) เม่ือยายภูมิลำเนาตองแจง องคการบริหารสวนตำบลมดแดง เพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
(4) กรณีเสียชีวิต ใหญาติแจงการเสียชีวิตตอองคการบริหารสวนตำบลมดแดงไดรับทราบ (พรอมสำเนาใบ

มรณบัตร) เพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

 

 
 
          จำนวนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะไดรับในปจจุบัน ในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได หมายถึง การแบงชวงอายุ
ออกเปนชวง ๆ หรือเปนข้ัน ข้ึนไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มตั้งแตอายุ 60 ป 
ตารางแสดงอัตราเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผูสูงอายุ (แบบข้ันบันได) 
 

ข้ันท่ี ชวงอายุ (ป) จำนวนเงินเบ้ียยังชีพท่ีไดรับ (บาท) 
1 60 – 69 ป 600 
2 70 – 79 ป 700 
3 80 – 89 ป 800 
4 90 ปข้ึนไป 1,000 

 

 

คำช้ีแจงเพ่ิมเติม 

การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

หนาท่ีของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

การคำนวณเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแบบข้ันบันได 
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ตัวอยาง 
ทะเบียนเลขที.่........................./๒๕63 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลผูสูงอายุ 

 เขียนที่................................................................  
        วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 

            ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ  .............................................. นามสกุล................................................                                                                        
เกิดวันที.่...........เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ป  สัญชาติ........................................มีชื่ออยูในสำเนาทะเบียน
บานเลขที่ .......................หมูที/่ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ......................ถนน.................................. ตำบล...................................
อำเภอ......................................จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย ................................โทรศัพท.............................................. 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูสงูอายุที่ยืน่คำขอ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หมาย   หยาราง    แยกกันอยู     อ่ืน ๆ  ........................ 
รายไดตอเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................ 
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ  
  ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยงัชีพ         ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    
  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ       ยายภูมิลำเนาเขามาอยูใหม เมื่อ ............................................................................ 
 มีความประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดดวยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ดรับมอบอำนาจจากผูมีสทิธ ิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธ ิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้
  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  สำเนาทะเบียนบาน 
  สำเนาสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ  

        “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ 
บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอ
รับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ” 

 
 

(ลงชื่อ) ....................................................................               (ลงชื่อ)  .........................................................................                          
          (.................................................................)                                     (....................................................................)           

                           ผูยื่นคำขอ/ผูรับมอบอำนาจยื่นคำขอ                                                    เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
 
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทำเคร่ืองหมาย  ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
 
 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน 

     ผูยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ  เก่ียวของเปน..................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอำนาจ) ...................................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผูรับมอบอำนาจ  

----     ท่ีอยู............................................................................................................ 
....................................................................................................................................................โทรศัพท............................................... 
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- ๒ - 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน     
----   แลว  
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

 
 
 

(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (...............................................) 
                    เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     
เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ................................ 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบ
แลว มีความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับข้ึนทะเบียน     ไมสมควรรับข้ึน
ทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           (                                             ) 
 
 
 
 

กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                           (                                             ) 
 
 
 
 

กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                             (                                            )           

คำส่ัง 
   รับข้ึนทะเบียน      ไมรับข้ึนทะเบียน       อ่ืน ๆ ................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................................................... 
       (ลงชื่อ) ....................................................... 

นายก อบต. ............................................. 
       วัน/เดือน/ป  ..................................................... 

 

 
 
ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายทุี่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว                                      

 
 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะไดรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยไดรับเงินตั้งแตเดือน........................ พ.ศ. ................ 
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลำเนาไปอยูที่อื่น จะตองไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงใหมภายในเดือนกันยายน ของปนั้น ทั้งนี้ผูสูงอายุจะไดเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ องคกรปกครองสวนทองถิ่นเดิมจนสิ้น
ปงบประมาณ และรัรบที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมในปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง 
 
 
ผูสูงอายุชื่อ.............................................สกุล....................................................  
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หนา 7 จาก 7 
 

 
 
 

1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง : www.moddang.go.th Facebook : อบต.มดแดง 
2. โทรศัพท / โทรสาร : 035-435093 
3. ทางไปรษณีย อบต.มดแดง เลขท่ี 136/5 หมูท่ี 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (องคการบริหารสวนตำบลมดแดง) 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 27 ธันวาคม 2562 
สถานนะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซดแลว 
จัดทำโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต. 
อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

 

 

ชองทางการรองเรียน 


