
 
 
 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
เรื่อง   การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2559 

*************************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 2 ข้อ 7  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปใน  
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ  
ตน โดยมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของงบประมาณในการด าเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปี  
งบประมาณ 2559 นั้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่  ในระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  ถึงวันที่  30  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2557  โดยก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
 ข้อ 1  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย  
  (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ตามทะเบียน  
  (3) มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  

     หรือ ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับ 
     เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน หรือภายในเดือนพฤศจิกายน  
     2557 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 
     ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ  
      เดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ  
      เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กร  
      ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
       กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองสว่น  
       ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 

ข้อ 2  ขั้นตอนการยื่นค าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแนวทางการ 
ปฏิบัติให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ยื่นค าขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดโดยให้ผู้สูงอายุต้องมายื่นค าขอรับสวัสดิการผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนแทน  
 
         /(2) ให้ผู้สูงอายุ...  
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  (2) ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบก าหนด (แบบค าขอขึ้น  
ทะเบียนผู้สูงอาย)ุ โดยลงทะเบียนตามวัน  เวลา  สถานที่  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ ก าหนด คือระหว่างวันที่  
1  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2557  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาปู่ 
ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  (3) ผู้สูงอายุต้องน าหลักฐานในการลงทะเบียน ดังนี้  
   1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปของผู้สูงอายุ  
        พร้อมส าเนา       จ านวน  1  ฉบับ  
   2) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สูงอายุพร้อมส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ  
   3) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

    (ธ.ก.ส.) สาขาศรีบรรพต หรือสาขาควนขนุน  พร้อมส าเนา (ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับ 
    เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) 
4) กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นลงทะเบียนแทน (ถ้ามี) ต้องมีหลักฐาน ดังนี้ 

4.1) หนังสือมอบอ านาจ จากผู้สูงอายุมอบอ านาจผู้อ่ืนยื่นลงทะเบียนแทน 
4.2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป 
       ของผู้สงูอายุ พร้อมส าเนา    จ านวน  1  ฉบับ  
4.3) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สูงอายุพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ  
4.4) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป 
       ของผู้รบัมอบอ านาจพร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ  

    4.5) ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับมอบอ านาจพร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ  
    4.6) สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  
          การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาศรีบรรพต หรือสาขาควนขนุน  พร้อมส าเนา  

      (ส าหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผ่าน 
      ธนาคาร โดยต้องเปิดบัญชี ชื่อบัญชี 
             “    (ชื่อผู้รับมอบอ านาจ  เพื่อ ชื่อผู้สูงอายุ   ”)     . 

ส าเนาเอกสารให้ถ่ายเอกสารขนาด  A4 ทุกฉบับ พร้อมโดยลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
ทุกฉบับ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  27   ตุลาคม  พ.ศ.2557  
 
 

 
(นายฉลอง  คงใหม่) 
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