
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผแ่ก้ว 
เรื่อง การรบัลงทะเบียนผู้มีสทิธิรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 

…………………………………………. 
 

ตามความนัยข้อ ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  กําหนดให้
ผู้สูงอายุที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖               
มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา    
ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด  ต้ังแต่เดือน
มกราคม  ถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  น้ัน 
 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มปีระสทิธิภาพ  และเพ่ือเตรยีมความพร้อมด้านข้อมูลในการต้ังงบประมาณในเรื่องการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล  จึงขอประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองไผ่แก้ว  ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
๑.๑  มีสญัชาติไทย  
๑.๒  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลหนองไผ่แก้ว ตามทะเบียนบ้าน 
๑.๓  มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผูสู้งอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ

ถัดไป  นับจนถึงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดก่อนวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๐๒  (ในกรณีที่ทะเบียน
ราษฎรไม่ปรากฎ วันที่ เดือนเกิด  ให้ถือว่าบุคคลน้ันเกิดในวันที่  ๑  มกราคมของปีน้ัน) 

๑.๔  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   

๑.๕  เป็นผูสู้งอายุรายใหม่ทียั่งไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลําเนาตาม
ทะเบียนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่ตําบลหนองไผ่แก้วก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  แต่ยังไม่ได้ย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนตาม ข้อ ๘  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ   
ให้ผู้สูงอายุที่มคีวามประสงค์ของรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  ผู้สูงอายุจะต้องนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ  ดังต่อไปน้ี 
   /๑) บัตร... 
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๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
        พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
   ๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 
   ๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  แสดงหน้าเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

    จํานวน  ๑  ฉบับ  สําหรับกรณีที่ประสงค์จะขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านการ 
    โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

๒.๒  กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถย่ืนคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  อาจมอบอํานาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพแทนก็ได้  โดยให้แนบเอกสารตามข้อ ๒.๑  
พร้อมหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังต่อไป 

๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายตัวจริง 
    ของผู้ย่ืนคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทน พร้อมสําเนา จํานวน  
    ๑ ฉบับ 
๒) ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้ย่ืนคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทน   
    พร้อมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 

๒.๓  ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี 

๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
๒) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน 
๓) รับเงินสดในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สูงอายุที่มีสิทธิ 
    ได้รับเงิน 
๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร 
    จากผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน  

๓. ระยะเวลาในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติไปลงทะเบียนเพ่ือแสดงความจํานงขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ต้ังแต่

บัดน้ีถึงวันที่  ๓๐ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว  ในวันและ
เวลาราชการ  โดยแยกเป็นช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน  ดังน้ี 

๓.๑  การย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ต้ังแต่บัดน้ี – กันยายน  ๒๕๖๑ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 
          ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์    

    ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) นับจนถงึวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
    (เกิดก่อนวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๐๑)  ทียั่งไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ   
    จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไข  
    เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  จะมสีิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

 
 

/๓.๒ การย่ืน...
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๓.๒  การย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ต้ังแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
          ๓.๒.๑ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์    

    ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) นับจนถงึวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
    (เกิดก่อนวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๐๒)  ทียั่งไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
    และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ   
    จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไข  
    เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  จะมสีิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่   
    ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) 

๔. สิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระยะเวลาในการรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุ ข้อ ๓  จะมีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน      
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว จะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหน่ึงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบคําขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
๕. สิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปอยู่ที่ตําบลอ่ืนในระหว่าง

ปีงบประมาณ  
โดยสิทธิของผู้สูงอายุที่ได้ย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ไปอยู่ที่ตําบลอ่ืนในระหว่างปีงบประมาณ         

จะมีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน  และเพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบ้ีย   
ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงต้ังแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน  
ของปีน้ัน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลายทางที่ได้ย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้านไปอาศัยอยู่ในปัจจุบันที่ได้เปิด
ให้มีการลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(นายทนงศักด์ิ   ผลเจริญสมบูรณ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไผ่แก้ว 
 

 
 
 
 
 
 


