
ข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๕ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ
๖๐ ปี บริบูรณ์ ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๖ นับจนถึงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๖ (เกิดก่อน วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖และท่ีเกิดหลัง ๒ กันยายน ๒๕๐๖)

คุณสมบัติผู้สูงอายุ

(๑) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ท่ี
ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

(๒) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนและย่ืนคําขอเพ่ือแสดงความจํานงขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม –เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามท่ีราชการกําหนด ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแปรง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)เพ่ือจะได้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ

เอกสารหลักฐานท่ีใช้

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) ทะเบียนบ้าน (ท่ีเป็นปัจจุบัน) พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ชุด
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสําเนาจํานวน ๑ ชุด



ท่ี นม.๙๑๙๐๑/ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ๓๖๒๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน กํานันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒
อ้างถึง หนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ ว ๕๗๑๘ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๑ ชุด

ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ มายื่นคําขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรืออาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ย่ืนคําขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ที่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖
และที่ เกิดหลัง ๒ กันยายน ๒๕๐๖) โดยเปิดรับลงทะเบียนต้ังแต่เดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๕ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพวัศกช์ เดชชาตรี )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง ปฏิบัติหน้าท่ี

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง
สํานักงานปลัด

โทร.๐๔๔-๙๘๔๐๐๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐๔๔-๙๘๔๐๐๔

ผู้ประสานงาน: โทร ๐๙๐-๑๓๖๔๐๘๓



ท่ี นม.๙๑๙๐๑/ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง
อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 0๓๖๒๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ประธานสภาฯ / รองประธานสภา / สมาชิกสภาฯ อบต.บ้านแปรง / กํานันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๒
อ้างถึง หนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ ว ๕๗๕๒ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ข้อความประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน ๑ ชุด

ตามท่ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดให้ผู้สูงอายุท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและ
ยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรืออาจมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ย่ืน คําขอลงทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานที่ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด

ในการน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง จึงขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (ที่เกิดก่อนวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๐๕) โดยเปิดรับลงทะเบียน
ต้ังแต่เดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแปรง ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท เตือนขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแปรง

สํานักงานปลัด

โทร.๐๔๔-๙๘๔๐๐๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐๔๔-๙๘๔๐๐๔

ผู้ประสานงาน: โทร ๐๙๐-๑๓๖๔๐๘๓
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