










 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน
ของทุกปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  เมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน  

และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา   
ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด   
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยมีหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง  อาจมอบอํานาจ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๘ ผู้สูงอายุผู้ ใดที่ มีสิทธิได้ รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ผู้สูงอายุนั้น   
ไปลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  
นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน  
ทั้งนี้  ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  วรรคหน่ึง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  
พร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ  
และจัดสรรงบประมาณ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2552  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  ในการประชุมคร้ังที่  4/2560  เม่ือวันที่  10  สิงหาคม  2560  เก่ียวกับการให้กรมบัญชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  (4)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(4) ไม่เป็นผู้ได้ รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่   
 (ก) ผู้รับเงินบํานาญ  เบ้ียหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น   

ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา 
บุคคลตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ไม่รวมถึง  ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หรือผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี” 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 4 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสี่ของข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552   

“การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหน่ึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ   
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  ในการประชุมครั้งที่  4/2560  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560  
ประกอบกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เกี่ยวกับการให้กรมบญัชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญตัสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  13  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้   ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
หรือในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน   
ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่  ณ  วันที่  1  ของทุกเดือน 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด   
หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง   ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  11  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  เป็นหน่วยด าเนินการ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน
ของทุกปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  เมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน  

และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา   
ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด   
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยมีหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหนึ่ง  อาจมอบอํานาจ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“ข้อ ๘ ผู้สูงอายุผู้ ใดที่ มีสิทธิได้ รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ให้ผู้สูงอายุนั้น   
ไปลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  
นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิมที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน  
ทั้งนี้  ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  วรรคหน่ึง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  
พร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ  
และจัดสรรงบประมาณ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2552  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  ในการประชุมคร้ังที่  4/2560  เม่ือวันที่  10  สิงหาคม  2560  เก่ียวกับการให้กรมบัญชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  (4)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(4) ไม่เป็นผู้ได้ รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่   
 (ก) ผู้รับเงินบํานาญ  เบ้ียหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น   

ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา 
บุคคลตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ไม่รวมถึง  ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หรือผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี” 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 4 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสี่ของข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552   

“การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหน่ึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ   
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  ในการประชุมครั้งที่  4/2560  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560  
ประกอบกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เกี่ยวกับการให้กรมบญัชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญตัสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  13  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้   ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
หรือในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน   
ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่  ณ  วันที่  1  ของทุกเดือน 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด   
หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒



การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง   ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  11  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  เป็นหน่วยด าเนินการ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒


