
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เรื่อง   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  เพ่ือรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
 

********************* 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง -
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ตามความนัยข้อ 7 ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง                  
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถานที่ที่องค์กร -
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม  2565 - 
เดือนกันยายน 2565  ของทุกปี  นั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะด าเนินการรับลงทะเบียนผู้ท่ีจะมีอายุหกสิบบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 
2566  คือ เป็นบุคคลท่ีเกิดก่อนวันท่ี 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2506 และผู้สูงอายุรายใหม่ท่ียังไม่เคยลงทะเบียน
มาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  คือ ย้ายภูมิล าเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน  
เพ่ือขอสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566  โดยรับลงทะเบียนในวันและเวลาราชการ        
จ านวน 2 ช่วง ได้แก่ 
 ช่วงท่ี 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 
 ช่วงท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565 
เพื่อใหก้ารรับลงทะเบียนผู้มสีิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เป็นแนวทางเดียวกัน และเตรียมความพร้อมด้านข้อมลูในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ จึงก าหนด  แนว
ทางการรับลงทะเบียนผู้มีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ดังตอ่ไปนี้ 
 1. ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสญัชาติไทย 
  (2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลภูผาแดง ไม่เคยได้ลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุมา
ก่อน หรือเป็นผูสู้งอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลอปีาด 

(3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ข้ึนไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566                              
โดยเป็นผู้ท่ีเกิดก่อนวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2506 (ในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันท่ี เดือนเกิด ให้ถือว่า
บุคคลน้ันเกิดในวันท่ี 1 มกราคมของปีน้ัน) โดยยื่นค าขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
  (4) กรณีที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า สามารถยื่นลงทะเบียนได้ โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงิน ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยแนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าไม่เป็นผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ เงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ 
วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

/(5) ผู้มีคุณสมบัติ... 
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(5)  ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ(1) ถึง ข้อ(4) ถือว่ารับรองตนเองว่าเป็นบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน                  
ในกรณีรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุซ้ าซ้อนกับสิทธิได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะด าเนินการเรียกเงินคืนตามที่ได้ด าเนินการจ่ายไป
จริง 

  

2. หลักเกณฑ์การรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับ

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2566 คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 และ ตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงกันยายน 2565 จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 (เมื่อเสร็จสิ้นการรับลงทะเบียนในแต่ละเดือนองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
จะปิดประกาศรายช่ือโดยเปิดเผยให้ทราบพร้อมค านวณเดือนที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดจากเดือนที่มีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์)  ผู้สูงอายุสามารถยื่นเอกสารได้เอง หรือในกรณีที่มคีวามจ าเปน็ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียน
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เอง อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ย  
ยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้   

 

3. เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ีรปูถ่าย (ตัวจรงิ) 
 (2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
สถานที่รบัลงทะเบียน สามารถยื่นเอกสารลงทะเบียน ณ ทีท่ าการองค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด   ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 และเดือนมกราคม - กันยายน 2565  เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4591 5866  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเตมิหรือดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน   
ได้ที่ https://www.epad.go.th 
* องค์การบริหารส่วนต าบลอปีาด : โทรศัพท์ 045 915866 
*เว็บไซด์ : https://www.epad.go.th 
*เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/องค์การบรหิารส่วนต าบลอปีาด 

 

 ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง  หรือ
ในกรณีที่มีความจ าเป็น  ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาย่ืนค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้  อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ 

4. สิทธิการได้รับเบ้ียยังชีพ 
        ผู้สูงอายุที่ข้ึนทะเบียนดังกล่าวข้างต้น  จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน  ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันที่  10 ของทุกเดือน 
 
 

/5. การประกาศ... 
 

 
 

http://www.phuphadaeng.go.th/
http://www.phuphadaeng.go.th/
http://www.facebook.com/puphadaeng
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5. การประกาศรายชื่อ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จะประกาศบัญชีรายช่ือผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่ได้มา
ลงทะเบียนในแต่ละเดือนภายในวันที่  5 ของเดือนถัดไป  โดยสามารถตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  หรือทางเว็บไซด์ : https://www.epad.go.th 
                 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2564    
  

                                 

                          (นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน)์    
                                       ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ปฏิบัตหิน้าที ่
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอปีาด 
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