
 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

----------------------------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน      
มีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของบประมาณในการด าเนินงาน เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
น้ัน 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอ
ประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถยื่นค าร้องขอขึน้ทะเบียนได้ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด (งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด
อบต.) ในระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดยก าหนดคุณสมบัตผิู้มีสิทธไิด้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี ้
  ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดตามทะเบียนบ้าน 
   (๓) มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) นับ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๙๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๔๙๙   
   (๔) มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด แต่ยัง
ไม่ได้ไปลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

(๕) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ข้อ ๒ ขั้นตอนการยื่นค าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแนวทางการ
ปฏิบัติ ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ยื่นค าขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ- 
 
 

/ผู้สูงอายุ... 

 



-๒- 
 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้ผู้สูงอายุต้องมายื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้  (ในกรณีมอบอ านาจ 
ให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
   (๒) ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบก าหนด (แบบค าขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา สถานที่ ที่องค์การบริหารสว่นต าบลกะเปียดก าหนด 
   (๓) ผู้สูงอายุต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ดังนี ้
    (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
พร้อมส าเนา 
    (๒) ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 
    (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายผุ่านธนาคาร 
   (๔) ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปน้ี 
    (๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
    (๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
    (๓) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
    (๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  

   (๕) กรณีที่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสิทธิในการรับ
เงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณถัดไป) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วนัที่       เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 

(นายประสาท  ถาวร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

 
 
 
 
 



-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

เรื่อง  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
----------------------------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน      
มีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมของบประมาณในการด าเนินงาน เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
น้ัน 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอ
ประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด (งำนพัฒนำชุมชน ส ำนักงำนปลัด
อบต.) ในระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
โดยก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดตามทะเบยีนบ้าน 
   (๓) มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐) นับ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๙๘ – ๓๐ กันยำยน ๒๔๙๙   
   (๔) มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้วมีภูมิล าเนาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด แต่ยัง
ไม่ได้ไปลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

(๕) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
  ข้อ ๒ ขั้นตอนการยื่นค าขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแนวทางการ
ปฏิบัติ ให้ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์ยื่นค าขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๔) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
แต่ยังไม่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนตามข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ- 
 
 

/ผู้สูงอายุ... 
 



.........................................ร่าง/พิมพ ์

.........................................หัวหน้าส านักงานปลัดอบต. 

.........................................ปลัดอบต. 

-๒- 
 
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยให้ผู้สูงอายุต้องมายื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมายื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบ
อ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้  (ในกรณีมอบอ านาจ 
ให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
   (๒) ให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดค าขอตามแบบก าหนด (แบบค าขอขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ)  โดยลงทะเบยีนตามวัน เวลา สถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดก าหนด 
   (๓) ผู้สูงอายุต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ดังนี ้
    (๑) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
พร้อมส าเนา 
    (๒) ทะเบยีนบ้าน พร้อมส าเนา 
    (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายผุ่านธนาคาร 
   (๔) ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้
    (๑) รับเงินสดด้วยตนเอง 
    (๒) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
    (๓) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
    (๔) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ  

   (๕) กรณีที่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสิทธิในการรับ
เงินของผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปีงบประมาณถัดไป) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วนัที่      เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
 

(นายประสาท  ถาวร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ  เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
       ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

----------------------------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน มีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมของบประมาณในการด าเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ น้ัน 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จึงขอประกาศ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  ได้ก าหนดระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  ๑. มีสัญชำติไทย 
  ๒. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดตำมทะเบียนบ้ำน 
  ๓. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
  ๕. ในกรณีที่คนพิกำรมีคุณสมบัติครบตำมข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า 
ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยัง
ชีพความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ผู้อ านวยการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิล าเนาของคนพิการตามกฎหมาย 
  ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอและวิธีกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร       
แนวทำงกำรปฏิบัติมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้คนพิการในเขตพื้นที่ทราบสิทธิ ตั้งแต่ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
  ๒. ให้คนพิการที่มีความประสงค์ยื่นค าขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ คนพิการมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่ย้ายภูมิล าเนา ให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ ต้องมายื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์
ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  
 

/หรือผู้อนุบาล... 
 

 



-๒- 
หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  ทั้งนี้ส าหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่ง
ไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน า
หลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  
   ๒.๒ ให้คนพิการหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดก าหนด 
   ๒.๓ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี ้
    ๑.บัตรประจ าตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
    ๒.บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ
พร้อมส าเนา 
    ๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมส าเนาส าหรับในกรณีที่มีผู้ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร 
    ๔.ทะเบียนบ้าน 
   ๒.๔ การยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
    ๑.รับเงินสดด้วยตนเอง 
    ๒.รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ 
    ๓.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
    ๔.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ 
  ๓.กรณีที่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิทธิในการรับเงินของคนพิการ
นั้นจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 
ในการรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑)       
คนพิการจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วนัที่      เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายประสาท  ถาวร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

 
 
 
 
 



-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ  เพื่อด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

----------------------------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิ การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและ
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน มีภูมิล าเนา ณ 
ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียม
ความพร้อมของบประมาณในการด าเนินงาน เรื่องเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ น้ัน 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จึงขอประกาศ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ สามารถยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  ได้ก าหนดระหว่ำงวันที่ ๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้มีสิทธิยื่นค าร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  ๑. มีสัญชำติไทย 
  ๒. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียดตำมทะเบียนบ้ำน 
  ๓. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูใ่นควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
  ๕. ในกรณีที่คนพิกำรมีคุณสมบัติครบตำมข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหรือจ าคุกอยู่ในเรือนจ า 
ทัณฑสถาน หรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยัง
ชีพความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการทัณฑสถาน ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ผู้อ านวยการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิล าเนาของคนพิการตามกฎหมาย 
  ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอและวิธีกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร       
แนวทำงกำรปฏิบัติมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนให้คนพิการในเขตพื้นที่ทราบสิทธิ ตั้งแต่ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
  ๒. ให้คนพิการที่มีความประสงค์ยื่นค าขอลงทะเบียนด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๑ คนพิการมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่ย้ายภูมิล าเนา ให้คนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการ ต้องมายื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์
ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  
 
 

/หรือผู้อนุบาล... 
 



.........................................ร่าง/พิมพ์ 

.........................................หัวหน้าส านักงานปลัดอบต. 

.........................................ปลัดอบต. 

-๒- 
หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี  ยื่นค าขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  ทั้งนี้ส าหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่ง
ไม่อาจยื่นค าขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค าขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน า
หลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  
   ๒.๒ ให้คนพิการหรือผู้รับมอบอ านาจ กรอกรายละเอียดตามแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นค าขอลงทะเบียนประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมกับ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยลงทะเบียนตามวัน เวลา 
สถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดก าหนด 
   ๒.๓ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี ้
    ๑.บัตรประจ าตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
    ๒.บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นค าขอแทนคนพิการ
พร้อมส าเนา 
    ๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  พร้อมส าเนาส าหรับในกรณีที่มีผู้ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร 
    ๔.ทะเบียนบ้าน 
   ๒.๔ การยื่นค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ในการ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
    ๑.รับเงินสดด้วยตนเอง 
    ๒.รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ 
    ๓.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
    ๔.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ 
  ๓.กรณีที่ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิทธิในการรับเงินของคนพิการ
นั้นจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 
ในการรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑) คน
พิการจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วนัที่       เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 

(นายประสาท  ถาวร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

             
             

        
 
 

  



 
 

ประชำสัมพันธ์ 
กำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  (ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘) องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด  อ าเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่ำงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๔๙๘ – ๓๐ กันยำยน 
๒๔๙๙) นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิล าเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ไปลงทะเบียน เพื่อแสดงความจ านงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ด้วย
ตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่รา ชการก าหนด ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กะเปียด  อ ำเภอฉวำง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 ๑. บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ (ที่มีรูปถ่ำย , มีตัวเลข ๑๓ หลัก) พร้อมส ำเนำ 
 ๒. ทะเบียนบ้ำน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมส ำเนำ 
 ๓. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร 
         
 
 



 
 

ประชำสัมพันธ์ 
กำรรับลงทะเบียนเบี้ยควำมพิกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
   
 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  ขอเชิญชวนให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่
ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อน หรือภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ไปลงทะเบียน เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นค าขอแทน  โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องน าหลักฐานของ
คนพิการและผู้ดูแลไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เท่านั้น) 
 โดยมีหลักฐานตามที่ราชการก าหนด  ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ตนมีภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป) 
 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

 ๑. บัตรประจ ำตัวคนพิกำร  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร พร้อมส ำเนำ 
 ๒. ทะเบียนบ้ำน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมส ำเนำ 
 ๓. สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ  ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรผ่ำนธนำคำร 
 ๔. บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ดูแลคนพิกำร กรณีเป็นผู้ยื่นค ำขอแทนคนพิกำร 
 

(รำยละเอียดโปรดสอบถำมได้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด) 
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