
 

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 ตามความนัยข้อ ๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ มาลงทะเบียนและยื่นค าขอ        
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ       
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2       
จึงได้ก าหนดแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. การเตรียมการก่อนรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์หรือประสานการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 
๖๐ ปีบริบูรณ ์นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จากส านักทะเบียนท้องถิ่นหรือส านักทะเบียนอ าเภอ เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว และให้ตรวจสอบกรณีผู้สูงอายุ         
ที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้มีการจ าหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราฎ ร เพ่ือไม่ให้เกิดการสวมสิทธิในการขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๑.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายทุี่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (ส าหรับในกรณีท่ีในทะเบียนราฎ ร
ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น ) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน (และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ) รวมทั้ง
ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 แต่ยัง                
ไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕60 ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ขั้นตอนและเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และวัน เวลา และสถานที่  ในการยื่นค าขอลงทะเบียน        
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนวันรับลงทะเบียนไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน ทั้งนี้ ส าหรับผู้ซึ่งต้องขัง
หรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า                     
ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย รับลงทะเบียนและน ามายื่นต่อ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิ 

๑.๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ การเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน การประชาสัมพันธ์
ทางวิทยุหมู่บ้านหรือชุมชน และที่ประชุมประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน  เป็นต้น   

๑.๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม หรือตามที่ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับ
ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยพิจารณาก าหนดจัดสถานที่รับลงทะเบียนหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ทั้งในวันเวลาราชการและวันหยุดราชการ 

/๒.ขั้นตอน ... 

( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )  
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๒.ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม ่
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖2               
(ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราฎ รไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น)                   
มีภูมิล าเนาอยู่ ในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้อ ๖ (๔)                                          
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นก ่อนสิ ้น เด ือนพฤศจิกายน ๒๕60 แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. ๒๕60 โดยก าหนดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ๒๕60   
 ๒.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์จะยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ผู้สูงอายุจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 
     (๑)  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
     (๒)  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
     (๓)  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา        
   ๒.๒.๒  ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  รับเงินสดด้วยตนเอง 
     (๒)  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
     (๓)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
     (๔)  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
     ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรองรับในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบเรื่องการขอรับเงิน จึงขอความร่วมมือให้ระบุเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือในนามบุคคล                    
ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิในแบบค าขอลงทะเบียนให้ชัดเจน แม้ผู้มีสิทธิจะมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้วยวิธีอ่ืนตามข้อ 13 แห่งระเบียบดังกล่าวก็ตาม 
   ๒.๒.3 การยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับ    
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  
อาจมอบอ านาจเป็นลายลักฎณ์อักฎรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้โดยให้
กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอ
ประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕60 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ 
อย่าให้มีการทุจริต สวมสิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ  ส าหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า ทัณฑสถาน                  
หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอ านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่
ที่ผู้บัญชาการเรือนจ ามอบหมาย น าค าขอลงทะเบียนและน ามายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิล าเนา
ของผู้มีสิทธิ 
   ๒.๒.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวัน เวลา และสถานที่ติดประกาศให้ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุได้รับทราบ และให้ตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2                      
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   ๒.๒.๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายละเอียดแก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ว่าจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง        
เดือนกันยายน ๒๕๖2 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
จะจ่ายเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามความประสงค์ท่ีระบุไว้ในแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
   ๒.๒.๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งก าชับให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิกรณีที่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่
ที่อ่ืนในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยสิทธิในการรับเงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖2 และเพ่ือเป็นการรักฎาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณถัดไป) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ย้าย          
แต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ๒๕61 ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

๒.๓ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงิน          
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ดังกล่าวที่มาลงทะเบียนเป็นประจ าทุกเดือนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล             
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนทุกรายการ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง  
ที่ไดป้ิดประกาศโดยเคร่งครัด 

๒.๔ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิมพ์รายงานสรุปผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายหลังจากท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 2.3 โดยมีการลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง
พฤศจิกายนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการพิมพ์จากหน้า “รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท”              
โดยถือว่าเป็นการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณตามนัยข้อ 9 แห่งระเบียบ
ดังกล่าวแล้ว และมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง                
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมกับจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการขอรับจัดสรร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง   
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