คู่มือสาหรับประชาชน
งานที่ให้บริ การ
หน่ วยงานที่รบั ผิ ดชอบ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
สานักปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลปางหมู

ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที/่ ช่องทางให้บริการ

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ
(ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )

หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงือ่ นไขในการยื่นคาขอ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552
กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผทู้ จ่ี ะมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ขน้ึ ไปในปี งบประมาณถัดไปและมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นมีภมู ลิ าเนาณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือสถานทีท่ อ่ี งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ลิ าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุหกสิบปี บริบูรณ์ขน้ึ ไปซึง่ ได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
4. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่
ผูร้ บั บานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ งู อายุทอ่ี ยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นทีร่ ฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เป็ น
ประจายกเว้นผูพ้ กิ ารและผูป้ ่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
ในการยืน่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุผสู้ งู อายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุโดย
วิธใี ดวิธหี นึ่งดังต่อไปนี้
1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ สี ทิ ธิ
2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ สี ทิ ธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ
จากผูม้ สี ทิ ธิ
วิ ธีการ
1. ผูท้ จ่ี ะมีสทิ ธิรบั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุในปี งบประมาณถัดไปยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ณสถานทีแ่ ละภายในระยะเวลาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผอู้ ่นื
ดาเนินการได้
2. กรณีผสู้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในปี งบประมาณทีผ่ า่ นมาให้ถอื ว่าเป็ นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีผสู้ งู อายุทม่ี สี ทิ ธิได้รบั เบี้ยยังชีพย้ายทีอ่ ยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ แห่งใหม่ทต่ี นย้ายไป
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ขันตอนและระยะการให้
้
บริ การ
ขัน้ ตอน

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ

1. ยืน่ แบบคาขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อายุ

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู

2. เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบเอกสาร

สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทัง้ สิน้ ไม่เกิน 20 นาที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นทีอ่ อกให้โดยหน่วยงาน

จานวน

1

ฉบับ

ของรัฐทีม่ รี ปู ถ่ายพร้อมสาเนา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผอู้ ่นื มายืน่ คาขอแทน)
4. สาเนาบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รบั เงินผ่านธนาคาร)

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ค่าธรรมเนี ยม
ไม่มคี า่ ใช้จ่าย

การรับเรื่องร้องเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลปางหมู
184 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮอ่ งสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 3341
โทรสาร : 0 5361 3341 ต่อ 20

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล)
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