
 

 

                                                                            
       

 
คู่มือและขั้นตอนการปฏบิัต ิ

ในการขึ้นทะเบียนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 
อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 



 

 

                                                                            
       

งานที่ให้บริการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย/ุผู้พิการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแว หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 
 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว    วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ถนนนครศรี – เวียงสระ อ าเภอฉวาง   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150    ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
โทรศัพท์ : 0-7548-0240 
โทรสาร : 0-7548-0240 ต่อ 16 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 1) มีสัญชาติไทย 
 2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งได้ลงทะเบียน  และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใด        
ในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับ
เงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจ า  หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

ขั้นตอนการยื่นค าขอ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 
 



 

 

                                                                            
       

  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้ นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป  ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  ณ  ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักฐานดังนี้ 
 1) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
 2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
 3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตาม     
วรรคหนึ่ง อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน   
ก็ได ้
  ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น  หากมีความประสงค์จะ
รับเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ
สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรองของ        
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้ 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการด ารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าว  จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร  
หรือหลักฐานอื่นที่มีสามารถตรวจสอบได้ 
วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้จ่ายตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ 
  - ช่วงอายุ ๖๐ –๖๙ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาท/เดือน 
  - ช่วงอายุ ๗๐ –๗๙ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาท/เดือน 
  - ช่วงอายุ ๘๐ –๘๙ มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๘๐๐ บาท/เดือน 
  - อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาท/เดือน 
 ๒) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือในนาม
บุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่  10  
ของทุกเดือน 
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 



 

 

                                                                            
       

 สิทธิของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) ตาย 
  2) ขาดคุณสมบัติ 
           3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  กรณีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  สั่งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส าหรับบุคคลดังกล่าวทันที 
  กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาย  ให้นายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นแจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
นายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งการตาย 

กรณีผู้รับเงินผู้สูงอายุขาดย้ายออกภูมิล าเนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อผู้บริการท้องถิ่นเพ่ือสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทันที ในกรณีที่มีการคัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริง    
ให้ชัดเจนแล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาด าเนินการสมควรแก่กรณี 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 

คนพิการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังนี้ 
  1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
  3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  ณ  ที่    
ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  โดยมีหลักฐาน
พร้อมส าเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  ดังต่อไปนี้ 
  1) บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  2) ทะเบียนบ้าน 
  3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร 



 

 

                                                                            
       

  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม  คนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้พิทักษ์  หรือผู้อนุบาล  แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอ
แทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
  ส าหรับคนพิการกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลตามวรรคสอง  ซึ่งไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วย
ตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ  แต่ต้อง         
น าหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 
  ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งและย้ายภูมิล าเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือกรุงเทพมหานคร  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการยังคงจ่ายเงินเบี้ยความพิการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด
ปีงบประมาณนั้น  หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
แห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไปต้องไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ  ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 

ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบ
สถานะความพิการ  และการด ารงชีวิตอยู่ของคนพิการ 
วิธีการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 
  1)  การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้จ่ายในอัตราเดือนละแปดร้อยบาท   
  ๒)  การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการหรือ
ในนามผู้ดูแลคนพิการเป็นรายเดือนภายในวันที่  10  ของทุกเดือน   
การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
 สิทธิของผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1) ตาย 
  2) ขาดคุณสมบัติ 
  3) แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ                                                                                                                                                                                                    
  กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการตาย  ให้นายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
แจ้งการตายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่          
นายทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการตาย 
  กรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หากไม่มีผู้คัดค้าน  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสั่นถอนรายชื่อ  และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการทันที 



 

 

                                                                            
       

  ให้คนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ถือว่าเป็นคน
พิการที่ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้ ต่อไป 

 
 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีผู้สูงอายุ) 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ) 
4.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจ) 
5.รับรองการมีชีวิต/รับรองว่าจะแจ้ง 
6.อ่ืนๆ 

 
                                        
 

1. ผู้ยื่นขออนุญาตยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียน     
2. ตรวจสอบเอกสาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  
3. น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  อนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน   
4. ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอย่างน้อย  15  วัน 
5. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินให้ สนง. ท้องถิ่นจังหวัดทราบก่อน 

เดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือแจ้ง กรมฯ จัดตั้งงบประมาณต่อไป   
 

 
 
 
งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 



 

 

                                                                            
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

ผู้ยื่นขออนุญาตยื่นเอกสารการ 
ขึ้นทะเบียน 

ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 นาที/ราย 

ผู้สูงอายุและคนพิการ   
กรณีขาดคุณสมบัติ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ  คนพิการ 

น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  อนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน 

ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 
อย่างน้อย  15  วัน 

จัดท าแบบสอบประวัติ
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินให้ สนง. ท้องถิ่นจังหวัดทราบก่อน
เดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อแจ้ง กรมฯ จัดตั้งงบประมาณต่อไป 

 



 

 

                                                                            
       

 
 
 ไม่มีคา่ธรรมเนียม 

 
 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาแว 
โทรศัพท์ 0-7548-0240 หรือเวปไซต์ www.naware.go.th 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

http://www.naware.go.th/


 

 

                                                                            
       

 
 
 
 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 



 

 

                                                                            
       

 



 

 

                                                                            
       

 


