คู่ฉบับ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*********************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ ว ได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของประชาชน และเป็นการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลั กเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 2
พ.ศ.2560 ข้อ 7 ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณ ในเรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชี พ
ผู้สู งอายุตามนโยบายรั ฐ บาล ให้ เป็ น ไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ่อแฮ้ว
จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถติดต่อยื่ นคาร้ องขอลงทะเบี ย น ตั้งแต่ เ ดื อนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ที่ทาการ
องค์การบริ หารส่วนต าบลบ่อแฮ้ว โดยผู้ สู งอายุที่จะมีสิ ทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ สู งอายุ จะต้องมีคุณสมบัติ และ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 หรือในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่
เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ก่อนสิ้นเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 แต่ยังไม่ได้ยื่นคาขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่ วนตาบลบ่อแฮ้ว ให้ดาเนินการยื่นคา
ขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นับตั้งแต่วันที่ย้าย แต่ไม่เกินเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
/2. ขั้นตอนการ...

-22. ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สูงอายุจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา
2.2 ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรองรับในการจ่ ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เรื่องการขอรับเงิน จึงขอความร่วมมือให้ระบุเลขบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิในแบบคาขอลงทะเบียนให้ชัดเจน แม้ผู้มีสิทธิจะมีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ด้วยวิธีอื่นตามข้อ 2.2 ดังกล่าวก็ตาม โดยสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และในกรณี
มีความจาเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคาขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ ยยังชีพแทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ และเอกสาร
หลักฐานของผู้รับมอบอานาจ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ยื่น ต่อองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายสถาพร วะเท)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งแต่เดือน มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
ติดต่อสอบถาม โทร. 054-226115 ต่อ 21

ผู้สูงอายุ
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ตามทะเบียนบ้าน
(3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2502 และในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่
เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548
2. ขั้นตอนการยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคาขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง
ต่อเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สูงอายุจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
(2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา
2.2 ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรองรับในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
เรื่องการขอรับเงิน จึงขอความร่วมมือให้ระบุเลขบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ หรือในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิในแบบคาขอลงทะเบียนให้ชัดเจน แม้ผู้มีสิทธิจะมีความประสงค์ขอรับ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้วยวิธีอื่นตามข้อ 2.2 ดังกล่าวก็ตาม โดยสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และในกรณี
มีความจาเป็น ที่ผู้ สูงอายุไม่สามารถมายื่นคาขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็ นผู้ยื่ นคาขอลงทะเบียนขอรั บเงินเบี้ยยังชีพแทนก็ได้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ สูงอายุ และ
เอกสารหลักฐานของผู้รับมอบอานาจ เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ยื่นต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว ตามระยะเวลาที่กาหนด

ทะเบียนเลขที่........................../2561
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3
เฉพาะกรณีผสู้ ูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) ...................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
---- ที่อยู่..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................โทรศัพท์...............................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ......................................... นามสกุล............................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี สัญชาติ........................................มีช่ืออยู่ใน
สาเนาทะเบียนบ้านเลขที่ .......................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน
........................................... ตาบล...................................อาเภอ.........................................จังหวัด .....................................
รหัสไปรษณีย์ ................................โทรศัพท์.............................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท อาชีพ............................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ............................................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขที่.......................................ชื่อบัญชี
.....................................
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญ เบี้ยหวัด บานาญ
พิเศษ บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ”
(ลงชื่อ) ...................................................................
(.................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

(ลงชื่อ) .........................................................................
(................................................................... )
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒–
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ...........................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
........................................................................................ มีความเห็นดังนี้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
(
)
........................................................................................ กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
........................................................................................
(
)
กรรมการ (ลงชื่อ) . .........................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(
)
(...............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................................
(นายสถาพร วะเท)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแฮ้ว
วัน/เดือน/ปี ............................................................................
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผสู้ ูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยจะได้รับเงิน
เบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62 ถึง เดือนกันยายน ๒๕63 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕61 ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕62) จะต้องไปลงทะเบียน
ยื่ น ค าขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั งชี พผู้ สู งอายุ ณ ที่ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แห่ ง ใหม่ ภายในมกราคม - พฤศจิ กายน ๒๕62
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

