ประกาศเทศบาลตําบลขุนทะเล
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ'ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2558
--------------------------------------------------------ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าดวยหลักเกณฑ5การจ'ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค5กร
ปกครองส'วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งตามความนัยขอ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป+ใหผูที่จะมีอายุครบ
หกสิบป+บริบูรณ5ขึ้นไปในป+งบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองต'อ
องค5กรปกครองส'วนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค5กรปกครองส'วนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องค5กร
ปกครองส'วนทองถิ่นกําหนด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด'วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2172 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2556 เรื่ อง แนวทางการรับลงทะเบียนผูมี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการของ
องค5กรปกครองส'วนทองถิ่น ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2558 ใหองค5กรปกครองส'วนทองถิ่นดําเนินการจัดให
มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหม'ที่ยังไม'เคยลงทะเบียนมาก'อนภายในเดือน พฤศจิกายน 2556
สําหรับผูที่จะมีอายุครบหกสิบป+บริบูรณ5ขึ้นไปในป+งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6
แห'งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 และผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนาเขามาใหม'ในพื้นที่องค5กรปกครอง
ส'วนทองถิ่น แต'ยังไม'ไดดําเนินการลงทะเบียนตามขอ 8 แห'งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552
เพื่อใหการดําเนินงานรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป+งบประมาณ
พ.ศ.2558 เปนไปดวยความเรี ย บรอยและเพื่ อ เปนการเตรี ย มความพรอมดานขอมู ล ในการเสนอขอ
งบประมาณเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลขุนทะเลจึงขอประกาศให
ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ5ต'อไปนี้ และมีความประสงค5จะขอรับการสงเคราะห5เบี้ยยังชีพผูสูงอายุไป
ติดต'อยื่นคํารองขอขึ้นทะเบียนตามวันเวลา และสถานที่ ที่เทศบาลตําบลขุนทะเล ไดประกาศกําหนด โดย
ผูสูงอายุที่จะมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพ จะตองมีคุณสมบัติและดําเนินการ ดังต'อไปนี้
1.คุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผูมีคุณสมบัติไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองเปนผูมีคุณสมบัติและไม'มีลักษณะตองหาม ดังต'อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลําเนาอยู'ในเขตองค5กรปกครองส'วนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุ 60 ป+บริบูรณ5ขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุต'อองค5กรปกครอง
ส'วนทองถิ่ น โดยเปนผู ที่เกิด ก'อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2497 (ในกรณีที่ในทะเบีย นราษฎรไม'ป รากฏวัน ที่
เดือนเกิดใหถือว'าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของป+นั้น)
(4) ไม'เปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน5อื่นใดจากหน'วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค5กร
ปกครองส'วนทองถิ่นไดแก' ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุ
ที่อยู'ในสถานสงเคราะห5ของรัฐ หรือองค5กรปกครองส'วนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน ค'าตอบแทน รายไดประจํา
หรือผลประโยชน5ตอบแทนอย'างอื่นที่รัฐหรือองค5กรปกครองส'วนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและ
ผูปKวยเอดส5ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าดวยการจ'ายเงินสงเคราะห5เพื่อการยังชีพขององค5กรปกครองส'วน
ทองถิ่น พ.ศ.2548

2.ขั้นตอนการยื่นคําขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ใหผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล'าวขางตน ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง ต'อผูบริหาร
องค5กรปกครองส'วนทองถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู'ในทะเบียน ระหว'างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2556 ในวัน เวลา
และสถานที่ ที่เทศบาลตําบลขุนทะเลกําหนด พรอมหลักฐาน ดังต'อไปนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน'วยงานของรัฐที่มีรูปถ'ายพรอมสําเนา
(2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา สําหรับในกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค5
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผ'านธนาคาร
ในกรณีมีความจําเปนที่ไม'สามารถมาลงทะเบียนได ผูสูงอายุอาจมอบอํานาจเปนลายลักษณ5อักษรให
ผูอื่นเปนผูยื่นคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได โดยใหกรอกรายละเอียดตามแบบคําขอ
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหถูกตองครบถวนและใหยื่นคําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของ
ผูสูงอายุพรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

(นายโสภณ พรหมแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนทะเล

ประกาศเทศบาลตําบลขุนทะเล
เรื่อง กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลในการเสนอของบประมาณในเรื่องการจ'ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตามนโยบายรัฐบาล ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2558
--------------------------------------------------------ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว'าดวยหลักเกณฑ5การจ'ายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค5กร
ปกครองส'วนทองถิ่น พ.ศ.2552 ซึ่งตามความนัยขอ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป+ใหผูที่จะมีอายุครบ
หกสิบป+บริบูรณ5ขึ้นไปในป+งบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองต'อ
องค5กรปกครองส'วนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค5กรปกครองส'วนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องค5กร
ปกครองส'วนทองถิ่นกําหนด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด'วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2172 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2556 เรื่ อง แนวทางการรับลงทะเบียนผูมี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการของ
องค5กรปกครองส'วนทองถิ่น ประจําป+งบประมาณ พ.ศ.2558 ใหองค5กรปกครองส'วนทองถิ่นดําเนินการจัดให
มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหม'ที่ยังไม'เคยลงทะเบียนมาก'อนภายในเดือน พฤศจิกายน 2556
สําหรับผูที่จะมีอายุครบหกสิบป+บริบูรณ5ขึ้นไปในป+งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 6
แห'งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 และผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนาเขามาใหม'ในพื้นที่องค5กรปกครอง
ส'วนทองถิ่น แต'ยังไม'ไดดําเนินการลงทะเบียนตามขอ 8 แห'งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552
เพื่อใหการดําเนินงานรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําป+งบประมาณ
พ.ศ.2558 เปนไปดวยความเรียบรอยและทั่วถึง เทศบาลตําบลขุนทะเล จึงขอกําหนดวัน เวลา และสถานที่
รับขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
วันที่/เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1-30 พฤศจิกายน 2555 / 8.30 - 16.30 น.
เทศบาลตําบลขุนทะเล
5 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 1,9
6 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 6,10
7 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 2,4
8 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 5,8
9 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 3,11
10 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น.
หมู'ที่ 7,12
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

(นายโสภณ พรหมแกว)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนทะเล

