
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
เรื่อง  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบยีนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*********************************** 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (ส าหรับในกรณีที่ใน
ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๖(๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้ยื่นค าของลงทะเบียนตามข้อ 
๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  นั้น 
 
          เพ่ือให้การด าเนินการรับค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้ที่ย้ายภูมิล าเนาเข้า
มาอยู่ในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย  จึงขอก าหนดวัน เวลา และสถานที่ลงทะเบียนฯ 
ดังนี้ 

วันที่/เวลา สถานที่ หมายเหตุ 
วันที่  ๑ - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
ในวันและเวลาราชการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 

 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                 (ลงชื่อ) 
                      (นายสมัชชา   ทองสิมา) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
*********************************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้
ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖(๔) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนหรือ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้ยื่นค าของลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  
นั้น 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย  จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นค า
ร้องขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน  เวลาและสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วรายได้ประกาศก าหนด  โดย
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  จะต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๑.๒ มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
 ๑.๓ มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ (ในกรณีที่ในทะเบียน
ราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น) 
 ๑.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 



/๒. ขั้นตอน… 
 

-๒- 
 

 ๒. ขั้นตอนการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๒.๑ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามก าหนด โดยผู้สูงอายุต้องมายื่นค าขอรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง หรือในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
 ๒.๒ ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบที่ก าหนด (แบบค าขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอาย)ุ โดยลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.  
ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย  ในวันและเวลาราชการ 
 ๒.๓ ผู้สูงอายุต้องน าเอกสารหลักฐานแสดงตน ดังนี้ 
 -  ส าเนาบัตรประจ าประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
 -  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
 -  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์จะ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
 ๒.๔ การแจ้งความจ านงรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งด าเนินการได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 -  รับเงินสดด้วยตนเอง 
 -  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 -  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
 -  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 
                                 (ลงชื่อ) 
                      (นายสมัชชา   ทองสิมา) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


