
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                         

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับท่ีประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน    

พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ 

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แหง

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก

ระเบียบไว ดังตอไปนี ้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ การจายเงินเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒”  

ขอ ๒
[๑]  ระเบียบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป  

ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศ หรือมตอ่ืินใดซ่ึงขดัหรือแยงกับระเบียบนี้

ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้

“ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายก

เมืองพัทยา 
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ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตคีวามวินิจฉัย

ปญหา กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย

กอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน หรือผูวาราชการจังหวัดกไ็ด  

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ 

                         

ขอ ๖  ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

(๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซ่ึงไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายได

ประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผู

พิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
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หมวด ๒ 

ขั้นตอนการยื่นคําขอ 

                         

ขอ ๗  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปใน

ปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนด โดยมีหลักฐาน ดงันี ้

(๑) บัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 

(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรบักรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนผูสูงอายุท่ีไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองไดตามวรรคหนึ่ง อาจ

มอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอ่ืนเปนผูยืน่คําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได 

ขอ ๗/๑ ในกรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

ปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

  

ขอ ๘  ในกรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หนึ่งยายภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเคยจายเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุเดิมยังคงจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะส้ินสุดปงบประมาณนัน้ หากมีความประสงคจะรับเบ้ียยัง

ชีพกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมตองไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงใหมกอนส้ินปงบประมาณ  
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หมวด ๓ 

การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ 

                         

ขอ ๙  ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ใหจังหวัดแจงรายช่ือผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

สงเคราะหตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใชเปนขอมูลใน

การขอตั้งงบประมาณในปงบประมาณถัดไป 

ในการดําเนนิการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยากําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และ

ขั้นตอนในการดําเนนิการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  

ขอ ๑๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบ

สถานะของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยูตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีตนรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ โดยจะแสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของนายทะเบียนอําเภอหรือนาย

ทะเบียนทองถ่ินก็ได 

ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีมี

สามารถตรวจสอบได  

 

หมวด ๔ 

งบประมาณและวิธีการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ

                         

ขอ ๑๑  การตั้งงบประมาณและวิธีการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฎหมาย 

วาดวยการนัน้  

ขอ ๑๒  การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตร ี 
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ขอ ๑๓  การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้ ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจายเปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ หรือในนาม

บุคคลท่ีรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวนัท่ี ๑๐ ของทุก

เดือน 

ในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับ

มอบอํานาจและตองไดรับการยนืยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู 

การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือ

ตามท่ีตกลงกนัเปนอยางอ่ืน  

หมวด ๕ 

การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

                        

  

ขอ ๑๔  สิทธิของผูไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้ส้ินสุดลงในกรณี ดังตอไปนี ้

(๑) ตาย 

(๒) ขาดคณุสมบัติตามขอ ๖ 

(๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีตนมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

กรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดังกลาวส้ินสุดลงตามวรรคหนึง่ ใหผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ส่ังระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

  

ขอ ๑๕  กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน

ทองถ่ินแจงการตายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีช่ือในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีนาย

ทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถ่ินไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีช่ือใน

ทะเบียนนั้น แจงแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามขอ ๘ ตอไป 
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ขอ ๑๖  ภายใตบังคับขอ ๘ กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขาดคณุสมบัติตามขอ ๑๔ (๒) 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ

สถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวนั 

หากไมมีผูคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรายช่ือผูขาดคุณสมบัตติอผูบริหาร

ทองถ่ินเพ่ือส่ังถอนรายช่ือ และระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุทันที 

ในกรณีท่ีมีการคดัคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนแลว

รายงานผูบริหารทองถ่ินเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

  

บทเฉพาะกาล 

                        

  

ขอ ๑๗  ระเบียบนี้มิใหกระทบตอสิทธิของผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบคณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีมีอยูกอนหรือในวนัท่ีระเบียบ

นี้ใชบังคับ และใหถือวาผูสูงอายุดังกลาวเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบ

นี้แลว 

  

  

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บุญจง  วงศไตรรัตน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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