
   
 

   
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ใน
ปีงบประมาณถัดไป หรือผู้ ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ท่ีมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 
 - มีภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีต าบลท่ากูบ แต่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุหรือผู้ ท่ีได้ย้าย
ทะเบียนบ้านมาใหม่ 
 - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท่ีประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 - เป็นผู้มีช่ือในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลท่ากูบ 
 - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต. ได้แก่ ผู้รับเงิน
บ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ บ าเหน็จรายเดือน ผู้ได้รับเงิน
เบ้ียยังชีพตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร 
ผู้สูงอายุ ท่ีอยู่ ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นท่ีจัดให้เป็นประจ า 
ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ดังน้ี ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจ าต าบล/ ข้าราชการการเมือง
ระดับชาติและท้องถ่ินทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ 
 3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในนามผู้
มีสิทธิ)  1  ฉบับ 
 กรณีจะมอบอ านาจเข้าบัญชีผู้อื่นต้องเตรียม
เอกสาร ดังนี้ 
   3.1 ใบมอบอ านาจตัวจริง  1  ฉบับ 
   3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจ  1  ฉบับ 
   3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ  1  
ฉบับ 
   3.4 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้รับมอบ
อ านาจ  1  ฉบับ 
 4. กรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีผู้สูงอายุไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ผู้อื่นเป็นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
ได้ โดยผู้รับมอบอ านาจเตรียมเอกสาร ดังนี้ ใบมอบอ านาจ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่าง
ละ  1  ฉบับ 

(เอกสารต้องรับรองส าเนาทุกฉบบั) 
 

 
 
 

ผู้สูงอายุท่ีท าการลงทะเบียนผู้สูงอายุเรียบร้อย
แล้ว จะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนถัดจากท่ีมีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์  โดยจะได้รับเงินตามข้ันบันได ดังนี้ 

- อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ  600  บาท 

- อายุ 70 -79 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ  700  บาท 

- อายุ 80 -89 ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ  800  บาท 

- อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ  1,000  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน 
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การยื่นท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม ่
และการต่ออายุบตัรคนพิการ 

การได้รับความช่วยเหลือ 

สามารถย่ืนเอกสาร 
ได้ตั้งแต่ มกราคม – กันยายน  

และ พฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี 



 

 

 

 

 
 

 1. ตาย 
 2. ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ท้องิ่ินแห่งใหม่  
(ย้ายทะเบียนบ้าน) 
 3. เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต. ได้แก่ ผู้รับ
เงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ บ าเหน็จรายเดือน ผู้
ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสิานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องิ่ิน ผู้ที่ ไ ด้ รับ
เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ าหรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่ จัดให้เป็นประจ า ไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่ง ดังนี้  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรก านัน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจ าต าบล/ ข้าราชการการเมือง
ระดับชาติและท้องิ่ินทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องิ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 ๑. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เสียชีวิต ญาติ พี่น้อง ผู้ดูแล ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้รับทราบโดยเร็ว 
 ๒. กรณีที่ผู้สูงอายุ ได้มีการย้ายภูมิล าเนาไปอยู่
องค์กรปกครองส่วนท้องิ่ินอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้นไป
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องิ่ินแห่งใหม่ นับต้ังแต่
วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ 
 ๓. กรณีผู้สูงอายุรับเงินผ่านบัญชีธนาคารจะต้อง
มีหน้าที่ไปตรวจเช็คปรับสมุดบัญชีธนาคารว่ามีจ านวน
เงินเบี้ยยังชีพฯ เข้าบัญชีเป็นปกติหรือไม่ ิ้าเกิดปัญหา
ต่างๆ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่องค์การบริการส่วนต าบลท่า
กูบได้รับทราบเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  

 

 
 
     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยความปรารินาดีจาก....... 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

การสิ้นสุดการได้รับ 
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน้าที่และข้อควรปฏิบัติ 
ส าหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

เมื่อได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ 


