สำเนำคู่ฉบับ
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
เรื่อง กำรรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
*********************************
ตำมที่ องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรจ่ำยเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของประชำชน และเป็นกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่กลุ่มผู้สูงอำยุ
ที่มีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ หรือไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุ
ที่มีอำยุ 60 ปี บ ริ บู รณ์ ขึ้น ไป ตำมระเบี ยบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้ว ยหลั กเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้ สู งอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 7 ให้ผู้สูงอำยุที่จะมีอำยุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนำ ณ สำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่เดือนมกรำคมจนถึงเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลในกำรเสนอของบประมำณ ในเรื่องกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อำยุ ต ำมนโยบำยรั ฐ บำล ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยควำมถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบ่ อ แฮ้ ว
จึงขอประกำศให้ ผู้ สู งอำยุ ที่มีคุณ สมบั ติตำมหลั กเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีควำมประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้ สู งอำยุ
สำมำรถติดต่อยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อแฮ้ว โดยผู้สูงอำยุที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ตำมทะเบียนบ้ำน
(3) มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562
(โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2501 หรือในกรณีที่ในทะเบียนรำษฎรไม่ปรำกฏวันที่
เดือนเกิด ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกรำคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับ เงินบำนำญ เบี้ยหวัด บำนำญพิเศษ หรือเงินอื่น ใด ในลั กษณะเดียวกัน
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจำ
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วย
เอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
2. ขั้นตอนการ...

-22. ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอำยุที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น ยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเอง
ต่อเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สูงอำยุจะต้องนำเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำ
(2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
(3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
2.2 ในกำรยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมกำรรองรับในกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เรื่องกำรขอรับเงิน จึงขอควำมร่วมมือให้ระบุเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรนำมผู้มีสิทธิ หรือในนำมบุคคลที่ได้รับมอบ
อำนำจจำกผู้มีสิทธิในแบบคำขอลงทะเบียนให้ชัดเจน แม้ผู้มีสิทธิ จะมีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ด้วยวิธีอื่นตำมข้อ 13 แห่งระเบียบดังกล่ำวก็ตำม และสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
และในกรณีมีควำมจำเป็นทีผ่ ู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อำจมอบอำนำจเป็นลำยลักษณ์
อักษรให้ ผู้ อื่น เป็ น ผู้ ยื่ น คำขอลงทะเบี ย นขอรับ เงินเบี้ ยยังชีพ แทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสำรหลั กฐำนของผู้ สู งอำยุ
และเอกสำรหลักฐำนของผู้รับมอบอำนำจ เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน ยื่น ต่อ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ตำมระยะเวลำที่กำหนด
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศวันที่ 9 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560

(นำยสถำพร วะเท)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

สำเนำคู่ฉบับ
ที่ ลป 74704/ว 870

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
334 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดลำปำง 52100
10 ตุลำคม 2560

เรื่อง ประชำสัมพันธ์กำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน และสมำชิกสภำ อบต.บ่อแฮ้ว ทุกท่ำน
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำประกำศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
3. กำหนดกำรออกบริกำรรับลงทะเบียน
4. เอกสำรประชำสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ตำมที่ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบ่ อ แฮ้ ว ได้ จ่ ำ ยเงิน เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอำยุ ตำมนโยบำยของรั ฐ
เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของประชำชน และเป็นกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่กลุ่มผู้สูงอำยุไปแล้ว นั้น
บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จะดำเนินกำรรับลงทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีผู้สูงอำยุ ที่ขอรับ
เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (โดยรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่ เดือน ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562
ในอัตรำแบบขั้นบันได ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน) จึงขอควำมร่วมมือท่ำนดำเนินกำรดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำยหรือปิดประกำศประชำสัมพันธ์ในหมู่บ้ำนเกี่ยวกับกำหนดกำรออก
บริกำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมกำหนดกำรแนบท้ำยนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 3)
2. ผู้สูงอำยุที่ประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพไม่สำมำรถลงทะเบียนตำมกำหนด (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3)
สำมำรถขอลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริกำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยสถำพร วะเท)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
กองสวัสดิกำรสังคม
โทรศัพท์ 054-226115 ต่อ 21
โทรสำร 054-226115 ต่อ 26

กำหนดกำรออกบริกำรรับลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยผู้สูงอำยุ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปำง จังหวัดลำปำง
วันที่
16 ตุลำคม 2560

17 ตุลำคม 2560

เวลำ

หมู่ที่

บ้ำน

สถำนที่

09.00 - 10.00 น.

หมู่ที่ 1

บ้ำนป่ำเหียง

ศำลำเอนกประสงค์หมู่บ้ำน

10.00 - 11.00 น.

หมู่ที่ 4

บ้ำนท่ำขัว

ศำลำเอนกประสงค์หมู่บ้ำน

11.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 5

บ้ำนน้ำโท้ง

ศำลำ SML

13.00 - 14.00 น.

หมู่ที่ 7

บ้ำนฮ่องกอก

ศำลำวัดร่องกอก

14.00 – 15.00 น.

หมู่ที่ 9

บ้ำนท่ำล้อ

ศำลำวัดท่ำล้อ

09.00 - 10.00 น.

หมู่ที่ 10

บ้ำนปงท่ำขัว

ศำลำเอนกประสงค์หมู่บ้ำน

10.00 - 11.00 น.

หมู่ที่ 12 บ้ำนเขลำงค์ทอง

ศำลำเอนกประสงค์หมู่บ้ำน

11.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 15

ศำลำเอนกประสงค์หมู่บ้ำน

13.00 - 14.00 น.

หมู่ที่ 16 บ้ำนสำยลมจอย

ศำลำ SML

14.00 – 15.00 น. หมู่ที่ 17 บ้ำนพรประสิทธิ์

ศำลำ SML

บ้ำนดงสันเงิน

สำเนำคู่ฉบับ
ที่ ลป 74704/ว.871

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
334 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดลำปำง 52100
10 ตุลำคม 2560

เรื่อง ประชำสัมพันธ์กำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เรียน นักจัดรำยกำรวิทยุ FM 95.25 MHZ./นักจัดรำยกำรวิทยุ FM 100 MHZ CR RADIO (คุณโสรส แก้วนคร)
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. กำหนดกำรออกบริกำรรับลงทะเบียน
2. เอกสำรประชำสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้ดำเนินกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตำมนโยบำย
ของรัฐ เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ของประชำชน และเป็นกำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้แก่กลุ่มผู้สูงอำยุไปแล้ว นั้น
บั ด นี้ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบ่ อ แฮ้ ว จะด ำเนิ น กำรรั บ ลงทะเบี ย น เพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ สู งอำยุ
ที่ขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และมีควำมประสงค์จะขอลงทะเบียนได้ ทุกวันในเวลำรำชกำร
จึงขอควำมร่วมมือท่ำนดำเนินกำรดังนี้
1.ประชำสัมพันธ์ทำงวิทยุ เกี่ยวกับกำหนดกำรออกบริกำรรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตำม
เอกสำรประชำสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ และกำหนดกำรแนบท้ำยนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2)
2.ผู้สูงอำยุทปี่ ระสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพไม่สำมำรถลงทะเบียนตำมกำหนด (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
สำมำรถขอลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ณ ที่ทำกำรองค์กำรบริกำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอขอบคุณ มำ ณ โอกำส นี้
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยสถำพร วะเท)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
กองสวัสดิกำรสังคม
โทรศัพท์ 054-226115 ต่อ 21
โทรสำร 054-226115 ต่อ 26

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้งแต่บัดนีจ้ นถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทาการ อบต.บ่อแฮ้ว
ติดต่อสอบถาม โทร. 054-226115 ต่อ 21
ผู้สูงอายุ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ตำมทะเบียนบ้ำน
(3) มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562
(โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2501 และในกรณีที่ในทะเบียนรำษฎรไม่ปรำกฏวันที่
เดือนเกิด ให้ถือว่ำบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกรำคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับ เงินบำนำญ เบี้ยหวัด บำนำญพิเศษ หรือเงินอื่น ใด ในลั กษณะเดียวกัน
ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจำ
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วย
เอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
2. ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอำยุที่มีคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้น ยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเอง
ต่อเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สูงอำยุจะต้องนำเอกสำรหลักฐำนประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ ดังนี้
(1) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำ
(2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
(3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
2.2 ในกำรยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมกำรรองรับในกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ หำกมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เรื่องกำรขอรับเงิน จึงขอควำมร่วมมือให้ระบุเลขบัญชีเงินฝำกธนำคำรนำมผู้มีสิทธิ หรือในนำมบุคคลที่ได้รับมอบ
อำนำจจำกผู้มี สิทธิในแบบคำขอลงทะเบียนให้ชัดเจน แม้ผู้มีสิทธิจะมีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ด้วยวิธีอื่นตำมข้อ 13 แห่งระเบียบดังกล่ำวก็ตำม และสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
และในกรณีมีควำมจำเป็นทีผ่ ู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อำจมอบอำนำจเป็นลำยลักษณ์
อักษรให้ ผู้ อื่น เป็ น ผู้ ยื่ น คำขอลงทะเบี ย นขอรับ เงินเบี้ ยยังชีพ แทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสำรหลั กฐำนของผู้ สู งอำยุ
และเอกสำรหลักฐำนของผู้รับมอบอำนำจ เช่น สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน ยื่นต่อ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ตำมระยะเวลำที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตั้ งแต่ บั ดนี้ จนถึ งเดื อนพฤศจิ กายนนี้ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ่ อ แฮ้ ว ขอเชิ ญ ชวนให้ ผู้ ที่ มี อ ายุ ๕๙ ปี
และจะมี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์ นั บ จนถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕61 หรื อ ผู้ ที่ มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปี บ ริ บู ร ณ์
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ ได้ย้ายทะเบียนบ้าน
มาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป)
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจานงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกาหนด
ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสาเนา
3 . สมุ ดบั ญ ชี เงิ น ฝากธน าคารใน นามผู้ มี สิ ท ธิ / ผู้ ไ ด้ รั บ มอบ อ าน าจ จากผู้ มี สิ ท ธิ พ ร้ อ มส าเน า
(สาหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

