ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มสี ิทธิรับเงินเบีย้ ยังชีพสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-------------------------ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุ
เพื่อดําเนินการ เบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยให้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมทั้งให้รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และ
รายงานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิให้จังหวัดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ สําหรับเบิกจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป
เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย เทศบาลตําบล
ปะทิว จึงขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ และมีความประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุได้ติดต่อยื่นคําร้องขอลงทะเบียน ณ เทศบาลตําบลปะทิว สํานักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ และดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผูม้ ีสทิ ธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
และผู้สูงอายุทยี่ ้ายภูมิลําเนาเข้ามาใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลปะทิว โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีภูมลิ ําเนาอยู่ในเขตเทศบาลตําบลปะทิว ตามทะเบียนบ้าน
(๓) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขนึ้ ไป (โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑) สําหรับในกรณี
ที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนัน้ เกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนนั้ )
(๔) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ขั้นตอนการยื่นคําขอ และวิธีการพิจารณาคุณสมบัติ
ให้ผู้สูงอายุที่มคี ุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
/(๓) สมุดบัญชี...

-๒(๓) สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสําเนา (บัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก บัญชีประเภทฝากเผื่อเรียก
ธนาคารใดและสาขาใดก็ได้) สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร จํานวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอํานาจเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ หรือ ผู้สูงอายุซึ่งต้องขังหรือจําคุกอยู่
ในทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ ให้มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาการเรือนจํา ผู้อํานวยการ
ทัณฑสถาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชาการเรือนจํามอบหมาย ทําคําขอลงทะเบียนและนํามายื่นต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามภูมิลําเนาของผู้มีสิทธิ
เทศบาลตํ า บลปะทิ ว แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ดําเนินการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดย
วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ หรือผู้รับมอบอํานาจตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอลงทะเบียน หรือการรับเงินสด
ด้วยตนเอง ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอลงทะเบียน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายมนต์ชัย โกษฐเพชร )
นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลปะทิว ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลตําบลปะทิวแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้
ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจํานงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกําหนด
ณ เทศบาลตําบลปะทิว ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ ีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
๒. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสําเนา
๓. หนังสือรับมอบอํานาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยตัวเอง)
๔.สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารในนามผู้ มี สิ ท ธิ / ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจจากผู้ มี สิ ท ธิ พร้ อ มสํ า เนา
(สําหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
(รายละเอียดโปรดสอบถามทีง่ านพัฒนาชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว โทร. ๐๗๗-๕๙๑๖๓๑-๒)

