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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับที่ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายก
เมืองพัทยา
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย
กอนการปฏิบัติ
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ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได
หมวด ๑
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ
ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
(๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ี อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จัดใหเปน ประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๒
ขั้นตอนการยื่นคําขอ
ขอ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป
ในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานที่
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
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(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร
ในกรณีที่มีความจําเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองไดตามวรรคหนึ่ง
อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได
ขอ ๗/๑ ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในป งบประมาณที่ ผ านมา ให ถื อว าเป นผู ได ลงทะเบี ยนและยื่ นคํ าขอรั บเบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ ตาม
ระเบียบนี้แลว
ขอ ๘ ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนึ่งยายภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดิมยังคงจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะสิ้นสุดปงบประมาณนั้น หากมีความ
ประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมตองไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ
หมวด ๓
การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ
ขอ ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ใหจังหวัดแจงรายชื่อผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงิน
สงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพื่อใช
เปนขอมูลในการขอตั้งงบประมาณในปงบประมาณถัดไป
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยากําหนด หลักเกณฑ
วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
สถานะของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยูตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะแสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นก็ได
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ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐาน
อื่นที่มีสามารถตรวจสอบได
หมวด ๔
งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขอ ๑๑ การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
ขอ ๑๒ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี
ขอ ๑๓ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครอง
ส วนท องถิ่ นจ ายเป นเงิ นสด หรื อโอนเข าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารในนามผู มี สิ ทธิ ได รั บเบี้ ยยั งชี พ
ผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเปน หนังสือจากผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เปนรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
ในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับ
มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู
การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หรือตามที่ตกลงกันเปนอยางอื่น
หมวด ๕
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขอ ๑๔ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖
(๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตนมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
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กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ สั่งระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที
ขอ ๑๕ กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน
ทองถิ่นแจงการตายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต
วัน ที่น ายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น ไดรับ แจงการตายและใหองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น ที่ ผู ตายมีชื่ อในทะเบีย นนั้ น แจง แก อ งค ก รปกครองส วนทอ งถิ่น ที่ จา ยเงิ น เบี้ ย
ยังชีพผูสูงอายุตามขอ ๘ ตอไป
ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๘ กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๔ (๒)
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน
หากไมมีผูคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรายชื่อผูขาดคุณสมบัติตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพื่อสั่งถอนรายชื่อ และระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทันที
ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจน
แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอ ไป
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๗ ระเบียบนี้มิใหกระทบตอสิทธิของผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา ด วยการจ ายเงิ น สงเคราะห เพื่ อ การยั งชี พ ขององค ก รปกครองส วนท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และระเบี ยบคณะกรรมการผู สู งอายุ แ ห งชาติ ว าด วยหลั กเกณฑ การจ ายเงิ น เบี้ ยยั งชี พผู สู งอายุ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยูกอนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และใหถือวาผูสูงอายุดังกลาวเปน ผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

