คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สาโรงใต้)* อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมี
คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด

หลักเกณฑ์

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
ผู้รับบานาญ เบี้ยหวัดบานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ
จากผู้มีสิทธิ

วิธีการ

1.ผูท
้ ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่น
ดาเนินการได้
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว

3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน ย้ายไป

ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
สานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
222 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้ อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9835
หมายเลขโทรสาร 02-363-9809/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี))

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 นาที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจ ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตุ: -)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ระยะเวลำ
5 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

5 นาที

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

(หมายเหตุ: -)
3)

กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบรายชื่อ
(หมายเหตุ: ((เดือน ธันวาคม 2558)))

3 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

4)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(หมายเหตุ: ((เดือน ตุลาคม 2559)))

3 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย(สาโรงใต้)*
อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 2)
ทะเบียนบ้ำนพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ลำดับ
3)

4)

5)

6)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมสำเนำ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ((ธนาคารอาคารสงเคราะห์))
หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรูปถ่ำยพร้อมสำเนำของผู้รับมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ (กรณีมอบอำนำจให้รับเงินแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กองสวัสดิการสังคม สานักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 222 หมู่ 8 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงใต้
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9835 หมายเลขโทรสาร 02-3639809 www.poochaosamingprai.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สานักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 22:05
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

