
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
เรื่อง  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

………………………………………… 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒แก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๕๗๕๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม 
๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งนับจนถึงวันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๖๕ (เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๕) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ และข้อ ๘ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ส าหรับผู้ต้องขังหรือจ าคุกใน
เรือนจ า ทัณฑสถานหรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการ
ทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิล าเนา
ของผู้มีสิทธิโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือวันที่ลงทะเบียนในแบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นส าคัญ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 

  ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
    ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
   ๑.๒ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งนับจนถึงวันที่ ๑ 

กันยายน ๒๕๖๕ (เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๕) และไม่เคยลงทะเบียนรับเงินมาก่อน 
   ๑.๓ มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
   ๑.๔ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหมใ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา แต่ยังไม่ได้

ยื่นค าขอลงทะเบียน 
   ๑.๕ ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  ไม่รวมถึงผู้
พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
/๒. หลักฐาน 

 



  

- ๒ - 
  
 

 ๒. หลักฐานการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
    ๒.๑ ให้ผู้สูงอายุตามข้อ ๑  ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ในเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  และ
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ โดยน าหลักฐานเอกสารมาแสดงในวันยื่นค าขอ  ดังนี้ 

      (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบับ    
             (๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ     

             (๓) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ธกส.สาขาโชคชัย) 
      (๔) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีบุคคลอื่นท าการแทน) 

    (๕) บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนา (ผู้รับมอบอ านาจ) จ านวน ๑ ฉบับ 
    (๖) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา (ผู้รับมอบอ านาจ) จ านวน ๑ ฉบับ 
  (๗) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธกส.) ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
   ๒.๒ การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
   (๑) ผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
   (๒) ผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัด (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

   ๒.๓ การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

   (๑) ผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

   (๒) ผู้สูงอายุที่อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัด (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 
ที่มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)   

            

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

      (นายสมบูรณ์   แขดอน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
 
 
 
 
 



  

 


