
 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

---------------------------- 
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

เบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ 
ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน และเดือน
มกราคมจนถึงเดือนกันยายนของทุกปี  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเงิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อยื่นค าร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  ตามวัน  เวลา  
และสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ ก าหนด  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

  (๓)  ผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่         
๑ กันยายน ๒๕๖๔ หรือเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔  ส าหรับกรณีที่ใน
ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น  
หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ 

  (๔)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ๒.  ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ๒.๑  ผู้สูงอายุที่มคีุณสมบัติตามท่ีก าหนด  สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยตนเอง  หรือในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอ านาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ 

 ๒.๒  ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ  กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบที่ก าหนด (แบบค าขอ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้  ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ และ ในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ) 
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๒.๓  ผู้สูงอายุต้องน าหลักฐานเอกสารแสดงตน  ดังนี้ 
๒.๓.๑  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี 
         รูปถ่าย  พร้อมส าเนา 
๒.๓.๒  ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนา 
๒.๓.๓ สมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ทุกสาขา พร้อมส าเนา (กรณีผู้สูงอายุประสงค์ 
         ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(นายวิลาศ  ไชยดี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ 



                              ทะเบียนเลขที่........................../2563 
 
 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   
 

 

 

เฉพำะกรณีผู้สูงอำยุมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนมำยื่นค ำขอลงทะเบียนแทน   
          ผู้ยื่นค ำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เกี่ยวข้องเป็น...................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอลงทะเบียน   
ชื่อ- นำมสกุล (ผู้รับมอบอ ำนำจ)..................................................................................................... ..........................................
เลขประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ----  ที่อยู่  .......................................... 
............................................................................................................................. .........โทรศัพท์ ............................................. 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอำยุ                                                                   เขียนทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
 

            วันที่...................เดอืน........................................พ.ศ........................... 
 
 

  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ..............................................นำมสกุล................................................ 
เกิดวันที่..................เดือน......................................พ.ศ................อำยุ.............ปี  สัญชำติ..........................มีชื่ออยู่ในส ำเนำ 
ทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.............................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย.................................ถนน................................ 
ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์........................................................  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สูงอำยุที่ยื่นค ำขอ ---- 
สถำนภำพสมรส   โสด     สมรส    หม้ำย     หย่ำร้ำง     แยกกันอยู่     อ่ืนๆ ................................... 
รำยได้ต่อเดือน................................................................บำท อำชีพ......................................................................................  
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับเงินสวัสดิกำรภำครัฐ 

        ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       
                  ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร   ย้ำยภูมิล ำเนำเข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ.................................................         
 

      มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง           รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  โอนเขำ้บัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกผู้มสีิทธิ 
พร้อมแนบเอกสำรดังนี้ 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือส ำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร  (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยผุ่ำนธนำคำร) 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  
 ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร..........................บัญชีเลขที่.......................................ชื่อบัญชี................................................  
 

    “ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ไม่ได้เป็นผู้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ
บ ำเหน็จรำยเดือน  หรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำกหน่วยงำนของรัฐ   รัฐวิสำหกิจ   หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำรและข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐำนข้อมูล
ทะเบียนกลำงภำครัฐ” 
 

 
               (ลงชื่อ) ................................................                    (ลงชื่อ) ..................................................  
                       (................................................)                        (...............................................) 
                    ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ                                เจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน    
 

   หมำยเหตุ  ให้ขดีฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 

 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว 
.......................................................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
 ----  แล้ว 
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน      
  เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก 
 ................................................................. ...................... 
 ................................................................. ...................... 
 
 
        (ลงชื่อ) ..................................................... ......   
        (........................................................)                                               
                       เจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว   
มีควำมเห็นดังนี้ 
 สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
 

กรรมกำร       (ลงชื่อ) ...............................................  
                                (นำงนิภำพร  นนนำรถ) 
  
กรรมกำร        (ลงชื่อ) ............................................... 
                                 (นำยวุฒิชัย  ไชยเสนำ) 
  
กรรมกำร        (ลงชื่อ) พ.จ.อ.......................................  
                                   (ธนกฤต  แก้วกลึงกลม) 
 

 

ค ำสั่ง  
          รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน   อ่ืน ๆ .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ . 
                                        
                            

                                     (ลงชื่อ) ........................................................ 
(นำยวิลำศ  ไชยดี) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกลำงใหญ่ 
วันที่................................................................................ 

 
 

(ตัดตำมรอยประ  ให้ผู้สูงอำยุท่ียื่นค ำขอลงทะเบียนเก็บไว้)         
 
 

 ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..........................เดือน...................................... พ.ศ. .................... 
 

  กำรลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนและตำมช่วงระยะเวลำในกำรลงทะเบียน  ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน    โดยได้รับเงนิ  
ตั้งแต่เดือน................................ พ.ศ. ....................เป็นต้นไป  กรณีผู้สูงอำยุย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ทีอ่ื่น จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือนกันยำยนของปีนั้น  ทั้งนีผู้้สูงอำยุ 
จะได้รับเบี้ยผู้สูงอำยุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมำณ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ 
ในปีงบประมำณถัดไป หำกต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อที่ นำงสำวรจนำ  บัวศรี โทร. 083-3854705  


