
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
………………………………… 

 

ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้สูงอายุที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือให้การด าเนินงานรับ
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใน 
แนวทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

  

เทศบาลต าบลอาจสามารถ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้    
และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปติดต่อยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ          
ตามวัน เวลา และสถานที่ ทีเ่ทศบาลต าบลอาจสามารถได้ประกาศก าหนด โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิยื่นค าขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คุณสมบัติของผูมี้สิทธิยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(๓)  ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕ และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุกับเทศบาลต าบลอาจสามารถ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ อ่ืนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ      

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
(ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน      

ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า 
 
 
 
 



 
 

บุคคลตาม (ก )  (ข )  หรื อ  (ค )  ไม่ ร วมถึ ง  ผู้ พิ การหรื อผู้ ป่ วย เอดส์  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เ พ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี 

 

๒. ขั้นตอนการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ให้ผู้สู งอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ          
ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอ านาจ  
เป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยั งชีพผู้สู งอายุแทนก็ได้  โดยให้                
กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน  และให้ยื่นค าขอ 
ลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารการมอบอ านาจ (ในกรณีที่ยื่นค าขอแทน)       
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ เทศบาลต าบลอาจสามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ จนถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ในวัน เวลา และสถานที ่ที่เทศบาลต าบลอาจสามารถก าหนดพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

(๑)  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
  (๒)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  
  (๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน 
       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

    

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    ๗   ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

 
 

               (นายจรินทร์  สายเชื้อ) 
                                     นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลอาจสามารถ 
เรื่อง  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
………………………………… 

ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้สูงอายุที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมายื่นค าขอด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็น 
ผู้ยื่นแทนได้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการขอสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 

 

เทศบาลต าบลอาจสามารถ จึงขอก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้  

 
 

รายการ 
 

วันที่/เวลา 
 

สถานที่ 
 

หมายเหตุ 
 

การยื่นค าขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ และเดือนมกราคม – กันยายน 
๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  (ในวันและเวลาราชการ) 

 

ณ เทศบาลต าบลอาจสามารถ  

 
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๗   ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
      
 
 
 

                   (นายจรินทร์  สายเชื้อ)                                                                            
         นายกเทศมนตรีต าบลอาจสามารถ                 

ส านักปลัด/งานสวัสดกิารและพัฒนาชุมชน 

โทร.  0-4359-9071  


