ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวิเชตนคร
เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ตามความในข้อ 7 กาหนดให้ภายในเดือน
พฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การรั บ ขอขึ้ น ทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ และผู้ พิ ก าร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
องค์การบริหารส่วนตาบลวิเชตนคร จึง ประกาศกาหนดการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ระหว่างวันที่
1 – 30 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลั กเกณฑ์ สามารถติดต่อยื่นคาร้อง
ขอลงทะเบี ย น ได้ ที่ ส่ ว นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลวิ เ ชตนคร หรื อ ตาม สถานที่
ที่องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวิ เชตนครกาหนด โดยมี คุ ณสมบัติข องผู้ มีสิ ท ธิรับ เงิน เบี ยนยั งชีพ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ การ
และหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียน ดังนี้
1. การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
1.1 คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปี โดยเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2498 – 30 กันยายน 2499
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป
3. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวิเชตนครตามทะเบียนบ้าน
5. ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านมาจากท้องถิ่นอื่น
6. ไม่เป็นผู้ได้รับเงินสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์กรปงครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา
หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนอย่ า งอื่ น ที่ รั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ให้ เ ป็ น ประจ า ยกเว้ น ผู้ พิ ก าร
หรือผู้ป่วยเอดส์
1.2 หลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ
กรณียื่นคาขอลงทะเบียนด้วยตนเอง
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
3. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชี
กรณี/
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กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนแทน
1. หนังสือมอบอานาจ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์ฯ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอลงทะเบียนแทน
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ฯ (กรณีที่ผู้มีสิทธิฯ ประสงค์ขอรับเงิน
ผ่านการโอนเข้าบัญชี)
2. การรับลงทะเบียนคนพิการ
2.1 คุณสมบัติของคนพิการ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวิเชตนคร ตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรหรือสมุดประจาตัวคนพิการ
4. เป็นคนพิการที่ย้ายภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้านมาจากท้องถิ่นอื่น
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
2.2 หลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนคนพิการ
กรณียื่นคาขอลงทะเบียนด้วยตนเอง
1. บัตรหรือสมุดประจาตัวคนพิการพร้อมสาเนา
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
5. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงิน
ผ่านการโอนเข้าบัญชี)
กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนแทน
1. หนังสือมอบอานาจ
2. สาเนาบัตรหรือสมุดประจาตัวคนพิการ และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์ฯ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอานาจ
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ฯ (กรณีที่ผู้มีสิทธิฯ ประสงค์ขอรับเงิน
ผ่านการโอนเข้าบัญชี)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองค์การบริการส่วนตาบลวิเชตนคร

