
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

………………………………………… 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก าหนดให้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนและ  ยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จึงขอ
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอขึน้ทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  

  1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
(3) มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (เกิด

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2501 – 2 ตุลาคม 2502) ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร
ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  

2.  หลักฐานในการยื่นค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม  

ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ                
 (2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
          (4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งลงทะเบียนแทนต้องแนบส าเนาบัตร

ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
 

 
3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 



  

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ
จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบล
ขุนพัดเพ็ง 

4.สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะได้รับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 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 3 มกราคม  พ.ศ.๒๕61 
 

                                          
 
 
                              (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
เรื่อง  การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

………………………………………… 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนและ  ยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จึงขอ
ประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ในวันเวลาราชการ โดยผู้มีสิทธิยื่น
ค าร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  

  1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(5) มีสัญชาติไทย 
(6) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
(7) มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (เกิด

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2501 – 2 ตุลาคม 2502) ส าหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร
ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น 

(8) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  

2.  หลักฐานในการยื่นค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 
 (1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม  

ส าเนา จ านวน 1 ฉบับ                
 (2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 (3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
          (4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งลงทะเบียนแทนต้องแนบส าเนาบัตร

ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ)  จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
 



  

 
3. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้มาลงทะเบียนในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ
จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบล
ขุนพัดเพ็ง 

4.สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะได้รับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 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  1  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕61 
 

                                          
 
 
                              (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 


