
 
 
 

 

  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
เรื่อง  การรับลงทะเบยีนผูม้ีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือรับเงินเบีย้ยังชีพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
……………………………………………………………………… 

 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามความนัยข้อ 7    
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียน
และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่นมีภูมิล าเนา ณ  ส านักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี นั้น 
   

  เพ่ือให้การด าเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการ
เสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงจึง
ประกาศให้ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ ไปลงทะเบียนเพ่ือแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ  ขั้นตอน  
และเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนทีต่ าบลกุดชุมแสง  (ตามทะเบียนบ้าน) 
(3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง

วันที่  2 กันยายน  2504  ถึง  วันที่  1  กันยายน  2505)  ส าหรับในกรณีที่ใน
ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1  
มกราคมของปีนั้น) 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  

(ก) ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน   
(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ค)  ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน     
    ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  
หมายเหตุ  บุคคลตาม (ก)  (ข)  และ (ค)  ไม่รวมถึง  ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ 

กรณีที่ผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดชุมแสง  ขอให้มาติดต่อลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  เพ่ือจะได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดิม ด าเนินการประกาศถอนรายชื่อ เพ่ือไม่ใหจ้่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ซ้ าซ้อนกัน 

/2. ขั้นตอนและเอกสาร 
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2. ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ยื่นค าขอ

ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอแทน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563  ถึง  เดือนพฤศจิกายน 2563  และ  เดือนมกราคม 2564  ถึง  เดือนกันยายน  2564  เวลา 08.30 – 
16.30 น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   โดยจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค า
ขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้ 

(1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (พร้อมส าเนา) 
(2)  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท่ีเป็นปัจจุบัน) พร้อมส าเนา 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  (ในกรณีที่ผู้มี

สิทธิประสงค์จะโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้อ่ืนให้แนบใบมอบอ านาจ พร้อมกับส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ  และผู้รับมอบอ านาจ  อย่างละ 1  ฉบับ  พร้อม
รับรองส าเนามาให้เรียบร้อย) 

(4) หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ านาจ  (ในกรณีมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้  ผู้สูงอายุอาจมอบอ านาจ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) 

 

3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยสามารถ
ตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่              
ที่ ท าการองค์ การบริ หารส่ วนต าบลกุ ดชุ มแสง หรื อเว็ บไซต์ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลกุ ดชุ มแสง                        
(www. http://www.koodchumsang.go.th/) หรือทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

 

4.  สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะได้รับเงินเบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุ  ต้ังแตเ่ดือนตุลาคม 256๔  ถึง  เดือนกนัยายน 256๕ ในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้ 
- อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   600  บาท 
- อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   700  บาท 
- อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ   800  บาท 
- อายุ 90 ปีขึ้นไป  ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท 

หรือตามมติคณะรัฐมนตรี  ภายในวันที่  10 ของทุกเดือน 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

                    ประกาศ  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.๒๕63 

 
 
                                  (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 


