การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยั งชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่
ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
งานพัฒนาชุมชนชั้น 1 ห้องศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบล
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ไชยปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
หมายเหตุ:
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี
เบอร์โทรติดต่อ/สอบถาม
โทร.053-457370 ต่อ 904
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
20 นาที
งานพัฒนาชุมชน
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
สานักปลัดเทศบาล
ถัดไปหรื อผู้ รั บมอบอานาจยื่น คาขอพร้อมเอกสารหลั กฐาน
เทศบาลตาบลไชยปราการ
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคาร้ องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา
10 นาที
งานพัฒนาชุมชน
ออกใบรั บ ลงทะเบี ย นตามแบบยื่ นค าขอลงทะเบี ยนให้
สานักปลัดเทศบาล
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ
เทศบาลตาบลไชยปราการ
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัต รประจาตั วประชาชนหรื อบัตรอื่น ที่ออกให้โ ดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)หมายเหตุ2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
3)
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
4)
หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลไชยปราการ
-

-
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การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลาดับ
5)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัต รประจาตั วประชาชนหรื อบัตรอื่น ที่ออกให้โ ดยหน่วยงาน
ของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ่ า ยพร้ อ มส าเนาของผู้ รั บ มอบอ านาจ (กรณี ม อบ
อานาจให้ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
6)
สมุ ด บั ญ ชี เ งิ ฝ ากธนาคารพร้ อ มส าเนาของผู้ รั บ มอบอ านาจ
(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรั บเงิน เบี้ยยัง ชีพผู้สู งอายุ ผ่า นธนาคารของผู้ รั บมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ (ลงนามพร้อมรับรับรองสาเนาถูกต้อง)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าบริการ
หมายเหตุ: ไม่เสียค่าบริการ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบาลตาบลไชยปราการ
หมายเหตุ:
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทาง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทางโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสาร : 0-5345-7360
4. ทางไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลตาบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตาอ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลไชยปราการ (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตาบลไชยปราการ
2)

ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300
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การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(แบบคาร้องทั่วไป )
หมายเหตุ: - ตัวอย่างอยู่ในภาคผนวก ข หน้า ข 22
หมายเหตุ กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552
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