ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕6
...................................................
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ ขั้น ตอนการยื่น คํา ขอ ข้อ ๗ กํา หนดให้
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบ ริบูร ณ์ขึ้นไป (โดยเป็นผู้ที่เกิด ก่อนวันที่ 1
ตุลาคม 2497) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่ นมีภูมิลําเนานั้น
เพื่อให้การดําเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปี พ.ศ.2556 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุประจําปี พ.ศ. 2558 ให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2497 แจ้งความประสงค์ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อ
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 16.30 น.เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โดยให้ผสู้ ูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ข้อ 6 ดําเนินการ ดั้งนี้
๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙7
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร์ไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นในจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นในใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน
ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็น
ประจํา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ขั้นตอนการยื่นคําขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ต นเองมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้า น ระหว่างวัน ที่๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ ที่อ งค์ ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลอรพิ มพ์ กํ า หนด พร้อ มนํ า หลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้
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2.1 ผู้สูงอายุจะต้องนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมสําเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
(๓) สมุด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารพร้อมสํา เนา สํา หรับกรณีที่ผู้ขอรับ เงิน เบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
3. ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ์
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ์
4. ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 ให้
ยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือในกรณีที่มีความจําเป็นไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุมอบ
อํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้ โดยให้กรอกรายละเอียด
ตามแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นประกอบหลักฐานของ
ผู้สูงอายุ พร้อมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบครอบ อย่าให้มีการทุจริต สวม
สิทธิหรือหลอกลวงผู้สูงอายุ
ผู้สูง อายุ ที่มี ความประสงค์จ ะขอขึ้น ทะเบีย นเพื่ อรับ เบี้ย ยัง ชีพดั งกล่ า วข้า งที่ต้ น
ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์ หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4499-1536 ในวันเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายบุญเติบชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผูพ้ ิการในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ์ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕6
...................................................
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิ ก ารให้ ค นพิ ก ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕3 หมวด 2 ขั้ น ตอนการยื่ น คํ า ขอ ข้ อ ๗
กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้พิการมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่ นมีภูมิลําเนานั้น
เพื่อให้การดําเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการประจําปี พ.ศ.2556 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลในการเสนอของบประมาณคําขอขึ้นทะเบียน
ผูพ้ ิการประจําปี พ.ศ. 2558 ให้ผู้พิการที่มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลอรพิมพ์ แจ้งความประสงค์ยื่นคํา
ขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ระหว่างวันที่ 1 – 30
พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอรพิมพ์
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ข้อ 6 ดําเนินการดั้งนี้
๑.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
๒. ขั้นตอนการยื่นคําขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ต่อองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่ต นเองมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้า น ระหว่างวัน ที่๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ ที่อ งค์ ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลอรพิ มพ์ กํ า หนด พร้อ มนํ า หลัก ฐาน
ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้สูงอายุจะต้องนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
(1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายพร้อมสําเนา
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
(๓) สมุด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคารพร้อมสํา เนา สํา หรับกรณีที่ผู้ขอรับ เงิน เบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
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3. ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ์
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ์
4. ผู้ พิ ก า ร ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ ไ ม่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ หรือในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์
หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สําหรับคนพิการกรณี
อื่นซึ่งไม่อาจยื่นคําขอด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคําขอแทน โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคน
พิ ก าร แต่ ต้ อ งนํ า หลั ก ฐานของคนพิ ก ารและผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารไปแสดงต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ ว ย โดยให้ ก รอก
รายละเอีย ดตามแบบคําขอลงทะเบีย นขอรับ เงิน เบี้ย ความพิการให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ยื่นประกอบ
หลักฐานของผู้พิการ พร้อมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจภายในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2556 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบครอบ
คนพิการที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการดังกล่าวข้างต้น
ติ ด ต่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ความพิ ก าร ได้ ที่ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ หรื อ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4499-1536 ในวันเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕6

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

