องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเอน
อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอย ุธยา

รวบรวมโดย : งานพัฒนาชุมชน สํานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิเอน

เป็นวันรับขึนทะเบี ยน
ผูส้ งู อาย ุ จ้า

อย่าลืม !!!! นะจ๊ะ
ไม่ มีชือ ไม่ มีสิทธิ จ้ า !!!

ค ุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิขึนทะเบียนรับเงิน
เบียยังชีพฯ
ผูส้ งู อายุตรวจสอบดูคณ
ุ สมบัตขิ องตัวเอง
ตามรายการดังนี

(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภมู ลิ าเนาอยู่ในเขต อบต.โพธิเอน (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็ นผูท้ ี มี อ ายุ 60 ปี บริ บูร ณ์ ใ นปี ถั ด ไป (ปั จ จุบั น อายุ
59 ปี บริบรู ณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
(4) ไม่ เป็ นผูไ้ ด้รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์อื นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐ วิ สาหกิ จหรื อ องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ น
ได้แ ก่ ผู้รั บ เงิ น บํ า นาญ เบี ยหวั ด บํา นาญพิ เศษ หรื อ เงิน อื นใด
ในลักษณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ป ร ะจํ า ห รื อ ผ ล ป ร ะโย ช น์ ต อ บ แ ท น อ ย่ า ง อื น ที รั ฐ ห รื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดให้เป็ นประจํา ยกเว้น ผูพ้ ิ การและ
ผูป้ ่ วยเอดส์ต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เพื อการยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น
พ.ศ. 2548

ขันตอนการขึนทะเบียนเพือ รับเงิน
เบียยังชีพผูส้ งู อายุ
ยืนเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยยังชีพผูส้ งู อาย ุ ”
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร อืนทีออกโดยหน่วยงานของ
รัฐทีมี รูปถ่าย พร้อมสําเนา
 ทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สําเนา (เฉพาะหน้าทีแสดง
ชือ และเลขทีบัญชี) สําหรับกรณีทีผู้ ขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพ ผูส้ งู อายุผา่ นธนาคาร

หมายเหตุ : ในกรณี ผสู้ งู อายุทีไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วย
ตนเอง อาจมอบอํานาจให้ผอู้ ืนเป็ นผูย้ ืนคําขอรับเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
ได้ โดยให้ผรู้ ับมอบอํานาจติดต่อที อบต.โพธิเอน พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ

**ขอรับบแบบคาขอขึ
แบบคาขอขึนทะเบี
นทะเบียยนผู
นผูส้ส้ งงู ู อาย
อาย ุ ุ และยื
และยืนเอกสาร
นเอกสาร
**ขอรั
ประกอบ ได้
ได้ททีสานั
ีสานักกงานปลั
งานปลัดด อบต.หิ
อบต.หินนตัตังง ***
***
ประกอบ

กรณีได้รบั เบียยังชีพผูส้ งู อายอุ ยูแ่ ล้ว
และได้ยา้ ยเข้ามาในพืนทีตําบลโพธิเอน

ต้องมาขึนทะเบียนที อบต.โพธิเอน อีกครังหนึง
ภายใน

เพือใช้สทิ ธิรับเงินเบียยังชีพต่อเนือง......ค่ะ

คําชีแจง
ีมีสทิ ธิรับท
เงินี มี
เบียยัสงชีิ ท
พอยูธิแ่ ล้ร
วในั บพืเงิ
นทีนอืเบีนยยั
ภายหลั
ได้ ย่ แ้ าล้ยทะเบี
นบ้ าอืนน
ผูผู้ส้สงู อายุูง ทอายุ
ง ชี พงอยู
ว ในพืยนที
ภายหลั
ง ได้
ย ้านที
ยทะเบี
ย นบ้
า นเข้
นพื นทียนเพื
ตํ า บล
เข้ ามาอยู
่ในพื
ตาบลศรี
ละกอ
ให้ามมาอยู
าแจ้ งขึ่ ในทะเบี
อ
โพธิ เอนให้ม าแจ้ง ขึ นทะเบี ย นเพื อขอรั บ เงิ น เบี ยยั ง ชี พ
ขอรับเงิน เบียยังชีพต่อที อบต.หินตัง แต่สิทธิในการรับเงิน
ต่อ ที อบต.โพธิเอน แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที
ยัง งบประมาณ
จะคงอยู่ทีเดิมเช่จนสิ
เดิมจนสินปี
น นปี งบประมาณ เช่น

นาง
ก.รัรับบเงิเงินนเบีเบียยัยยั
พอยู
่ อบต.
วังแดง ภายหลั
งได้งได้
แจ้ง
นาง ก.
งชีงพชีอยู
่ อบต.
หนองตะพาน
ภายหลั
ย้ายทีอยู่มาอยู่พืนทีตําบลโพธิเอน ใน วันที 20 สิงหาคม
แจ้ งย้ ายที
ืนทีตาบลหิ
ง ใน วันทีที อบต.โพธิ
20 สิงหาคม
25
นางอยูก.่มาอยู
ต้อ่พงมาขึ
นทะเบีนยตันใหม่
เอน
2555
ต้ องมาขึ
นทะเบี
ที อบต.หิ
นตังงคง
ภายในวั
นที นาง
30 ก.พฤศจิ
กายน
25 ยนใหม่
แต่ นาง
ก. จะยั
รัภายในวั
บเงินเบียยั
ชีพทีพฤศจิ
อบต.วั
งแดง
อยู่จนถึ
เดือนก. กัจะยั
นยายน
นทีง30
กายน
2555
แต่งนาง
งคง
25 และมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี ยยั ง ชี พ ผู้ ส ู ง อายุ ที อบต.
รับเงิในเดื
นเบียยั
อบต.หนองตะพาน
อยู่จนถึงเดือน
โพธิเอน
อนงชีตุพลทีาคม
256 เป็ นต้นไป

ประกาศรายชือ ผูม้ ีสิทธิรบั เงินเบีย
ยังชีพผูส้ งู อาย ุ

ให้ผ ูท้ ี มายื นคํา ขอรั บ เบี ยยั ง ชี พ
มาตรวจสอบรายชือตามประกาศ
ทีป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ทีทําการ
อ ง ค์ ก าร บ ริ ห าร ส่ ว น ตํ า บ ล
โพธิเอน ภายในวันที15 ธันวาคม
ขอ งทุ ก ปี (นั บ จ าก วั น สิ น สุ ด
กํ า หนด การยื นขอขึ นทะเบี ย น
วันที 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบียยังชีพผูส้ ูงอาย ุ
อบต.จะดําเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผูส้ งู อายุ
ที มาขึ นทะเบี ย น ไว้แ ล้ว โดยจะเริ มตั งแต่เดื อ น
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด หรือโอน
เข้าบั ญ ชีธ นาคาร ตามที ผูส้ งู อายุได้แจ้งความ
ประสงค์ไว้

กําหนดวันจ่ายเงินเบียยังชีพ ภายในวันที
1-10 ของเดือน (ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อาย ุ
ผูป้ ระสงค์รบั เงิน
ผ่านธนาคาร
ธนาคาร

ธนาคาร

ผูป้ ระสงค์รบั เงินสด
ธนาคาร
หมู่ที ทีว่าการกํานัน
ตําบลโพธิเอน เวลา
. น. – 12.00 น.
หมู่ที ศาลาธรรม
สังเวชวัดโพธิเอน เวลา
12. น. – 13. น.
หมู่ที อบต.โพธิเอน
เวลา . น.
หมู่ที ศาลาการเปรียญ
วัดสามเรือน เวลา
. น. – 14.00 น.
หมู่ที ศาลากลางหมู่
บ้าน เวลา
. น. – 16.00 น.
หมู่ที ศาลาเอนก
ประสงค์ เวลา
. น. – 15.00 น.

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ในนามผูส้ ูงอาย ุ หรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจ

รับเงินสดในนาม
ผูส้ งู อาย ุหรือผูร้ บั มอบ
อํานาจ

การคํานวณเงินเบียยังชีพแบบขันบันได
จํา นวนเงิ น เบี ยยั ง ชีพ ต่ อ เดื อ นที ผู้ส ูง อายุจ ะได้รั บ ในปั จจุบั น
การจ่ายเงินเบียยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ คิดใน อัตราเบียยังชีพแบบ
ขันบั น ได แบบ “ขั นบั น ได” หมายถึ ง การแบ่ ง ช่ว งอายุข อง
ผูส้ งู อายุออกเป็ นช่วงๆ หรือเป็ นขัน ขึนไปเรือยๆ โดยเริม ตังแต่
อายุ 60 ปี

ตารางคํานวณเงินเบียยังชีพรายเดือน
สําหรับผูส้ งู อาย ุ
(แบขันบันได)
ขัน

ช่วงอาย ุ (ปี)

จํานวนเงิน (บาท)

ขันที 1
ขันที 2
ขันที 3
ขันที 4

60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึนไป

600
700
800
1,000

วิธีคํานวณอาย ุ

การนับอาย ุว่าจะอยูใ่ นขันทีเท่าไหร่ ให้นบั ณ วันที 30 กันยายน
เท่านัน เช่น

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2485 ณ วันที 30 กันยายน 2555
นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รบั เงินเบียยังชีพ
เดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2555 (งบประมาณปี 2556)
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2485 ณ วันที 30 กันยายน 2555
นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบียยังชีพ
เดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปี ถัดไป
การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2559 จะเริมตังแต่ 1 ต ุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2560 จะเริมตังแต่ 1 ต ุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

การสินส ุดการรับเงินเบียยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต อบต.โพธิเอน
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบียยังชีพ
4. มีตาํ แหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน)

หน้าทีของผูร้ บั เบียยังชีพผูส้ งู อาย ุ
1. ตรวจสอบรายชือของตัวเอง
2. กรณีผรู้ บั เงินเบียยังชีพ หรือผูร้ บั มอบอํานาจ แจ้งรับ
เป็ นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ทีกําหนด
3. เมือย้ายภูมลิ าเนาจาก อบต.โพธิเอนไปอยูภ่ มู ลิ าเนาอืน
ต้องแจ้งข้อมูลเพือให้ อบต.โพธิเอนได้รบั ทราบ
. ให้ผทู้ รัี บเบียยังชีพผูส้ งู อายุแสดงการมีชวี ิตอยู่ตอ่
อบต. โพธิเอน ระหว่างวันที 1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี
. กรณีตาย ให้ญาติของผูร้ ับเงินเบียยังชีพแจ้งการตาย
ให้ อบต. โพธิเอน ได้รบั ทราบ (พร้อมสําเนามรณบัตร)

ภาคผนวก

