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ก�รขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
(รับขึ้นทะเบียนทุกเดือน พฤศจิก�ยน ของทุกปี)

ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิก�ยน ของทุกปี  
ในวันและเวล�ร�ชก�ร

              การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ	     	 	 ความรู้เกี่ยวกับภาษี							 	 	 	 	 	 งานทะเบียนและบัตร			

การจดทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ
 1.มีสัญชาติไทย
 2.มีบัตรประจำาตัวคนพิการ
 3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำาบลเวียงพางคำา
 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 5. ในกรณีผู้พิการเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำาคุกอยู่ในเรือนจำา ทัณฑสถาน หรือ
สถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำาขอรับ
เบี้ยความพิการต่อผู้บังคับบัญชาการ หรือผู้อำานวยการตามสถานที่ที่อยู่

ใช้หลักฐานอะไรบ้าง??
 1.สำาเนาบัตรประจำาตัวคนพิการ จำานวน 1 ชุด
 2.สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ชุด
 3.สำาเนาสมุดบัญชี(ออมทรัพย์) จำานวน 1 ชุด

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่?

คู่มือ
ประช�ชน

การจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   1. สัญชาติไทย
   2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะ
ปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้
ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
   3. ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
   4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำานาญ เบี้ยหวัด บำานาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจำา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็น
ประจำา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
 1. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน 1 ชุด
 2. สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 1 ชุด
 3. สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จำานวน 1 ชุด

ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่?
 สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความ
ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำานาจ ตัวจริงพร้อมสำาเนา
บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำานาจ อย่างละ 1 ชุด

ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่?
 ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อน
หลัง)

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่?

*	หมายเหต ุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้าน
ให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์
จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับ
เบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุก
ปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป

!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำาเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

ช่วงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพ(บาท)

60 - 69 ปี 600 บาท

70 - 79  ปี 700 บาท

80 - 89 ปี 800 บาท

90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท
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		การแจ้งย้ายออก

ส�ยด่วนสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นเทศบ�ลตำ�บลเวียงพ�งคำ� 086-429-9311

	 	 ความรู้เกี่ยวกับภาษี							 	 	 	 	 	 งานทะเบียนและบัตร			
						การแจ้งย้ายเข้า

						การทำาบัตรประจำาตัวประชาชน
การขอมีบัตรครั้งแรก บัตรเดิมหมดอายุ บัตรหายหรือบัตรถูกทำาลาย

เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้าย

เข้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้าน

หลักฐานประกอบด้วย

 -สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

 -บัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

 -หน้งสือมอบอำานาจจากเจ้าบ้าน(ถ้ามี)

 -บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบ

หมายจากเจ้าบ้าน

 -ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6)

ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตร
ประจำาตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำาหนดจะ
เสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท
หลักฐานที่ต้องนำาไปแสดง
      1. สำาเนาทะเบียนบ้าน
      2. สูติบัตร หรือวุฒิการศึกษา ฉบับจริง
      3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 หรือเกินกำาหนดให้
นำาเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง (บิดา มารดา)
      4. กรณีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำาใบสำาคัญ
ประจำาตัวบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา มาแสดง ด้วย
****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****

บัตรหมดอายุให้ทำาบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้น
กำาหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท แต่หากผู้ถือบัตร
มีความประสงค์จะทำาบัตรก่อนหมดอายุ หรือหลังหมด
อายุได้ภายใน 60 วัน (การนับวันบัตรหมดอายุ ให้ถือเอา
วันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์)
หลักฐานที่ต้องนำาไปแสดง
     1. สำาเนาทะเบียนบ้าน
     2. บัตรประจำาตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
     3. กรณีบัตรหมดอายุเป็นเวลานานแล้วให้ดำาเนิน
การเพิ่มเติม ดังนี้
          3.1 ให้นำาเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่าย (ตัว
จริง) มาแสดงและถ่ายเอกสาร
มาประกอบเรื่อง 1 ชุด
          3.2 ถ้าไม่มีเอกสารตามข้อ 3.1 ให้นำาเจ้าบ้าน
หรือบุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
ทั้งนี้ให้นำาบัตรประจำาตัวประชาชน(ตัวจริง) มาแสดงด้วย
****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****

เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำาลายให้แจ้งต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่ ที่สำานักทะเบียนที่ประสงค์จะทำาบัตร เพื่อทำาบัตร
ใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำาหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 
200 บาท
หลักฐานที่ต้องนำาไปแสดง
      1. สำาเนาทะเบียนบ้าน
      2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ตัว
จริง)เช่น
          2.1 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ 
(ตัวจริง)ถ้ามี
          2.2 หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (ตัวจริง)
พาสปอร์ต ถ้ามี
          2.3 วุฒิการศึกษาที่มีรูปถ่ายติด (ตัวจริง)ถ้ามี
          2.4 หลักฐานทางทหาร สด.8,สด.9,สด.43,(ตัว
จริง)ถ้ามี
      3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำาข้าราชการ เจ้า
บ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง
(พร้อมบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำาตัวประชาชน
ผู้รับรอง)
         บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 
บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำาเนาที่ อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง 
และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท***

เมื่อมีผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือ
ผู้ย้ายที่อยู่ แจ้งการย้ายออก ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่ย้ายออก
หลักฐานประกอบด้วย
 -สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 -บัตรประจำาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
 -หน้งสือมอบอำานาจจากเจ้าบ้าน(ถ้ามี)
 -บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบ
หมายจากเจ้าบ้าน
 -บัตรประจำาตัวประชาชนของผู้ที่ย้ายที่อยู่
กรณีแจ้งย้ายที่อยู่ของตน(ทั้งนี้ผู้ย้ายที่อยู่สามารถร้องขอ
ทำาหน้าที่เจ้าบ้านเพื่อแจ้งย้ายที่อยู่ของตนเองได้)

คู่มือ
ประช�ชน

		การแจ้งเกิด 		การแจ้งตาย
การแจ้งเกิดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเกิด
หลักฐานประกอบด้วย
 - สำาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 - บัตรประจำาตัวประชาชนผู้แจ้ง บัตรประจำาตัวประชาชนของบิดา
มารดาของเด็ก
 - หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
การแจ้งเกิดเกินกำาหนด
 หากแจ้งเกิดเมื่อเวลาผ่านไป จากกฎหมายกำาหนด(15 วัน) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ให้เจ้าบ้านหรือผู้พบศพแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ที่ตาย ภายใน 24 
ชั่วโมง
หลักฐานประกอบด้วย
 - สำาเนาทะเบียนบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่
 - หนังสือรับรองการตาย จากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
 - บัตรประจำาตัวของผู้แจ้ง
 


