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งานที่ให้บริการ

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลดินจี่

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดินจี่
พฤศจิกำยน )

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30

โทรศัพท์: 043840507

(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)

โทรสำร :-

ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.dinchi.go.th/

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
1.สัญชำติไทย
2.มีภูมิลำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดินจี่ (ตำมทะเบียนบ้ำน)
3.เป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อำยุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลำคม)
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ผู้รับ เงินบำนำญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
5.กรณีที่ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอำนำจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องขอได้ โดยให้ผู้รับ
มอบอำนำจติดต่อที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดินจี่ พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1.ผู้สูงอำยุ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ
จี่
2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหำร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดิน
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ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1.บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้อมสำเนำ
2.ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
3.สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมสำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร ผ่ำนธนำคำร

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดินจี่ โทรศัพท์: 043840507
หรือ เว็บไซต์ : http://www.dinchi.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ทะเบียนเลขที่......................../.........
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอำนำจ) .................................................................................................เลขประจำตัว
ประชำชนผู้รับมอบอำนำจ

---- ที่อยู่

ข้อมูลผู้สูงอายุ

.........................................................................................
เขียนที.่ ................................................

.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ........................................................นำมสกุล
.......................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน............................พ.ศ. ...................... อำยุ................ปี สัญชำติ

มีชื่ออยู่ในสำเนำ

ทะเบียนบ้ำนเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน
................................
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

อำเภอ/เขต

จังหวัด

.

โทรศัพท์.......................................................หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของ

ผู้สูงอำยุที่ยื่นคำขอ ----
สถำนภำพสมรส  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อำชีพ.....................................................................................................รำยได้ต่อเดือน...........................................บำท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับกำรสงเครำะห์ควำมพิกำร
 ย้ำยภูมลิ ำเนำเข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ำยมำจำก
(ระบุที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................)
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ................. โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ

 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ

 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

48
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย  สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอำยุผ่ำนธนำคำร)
 หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผูร้ บั บำนำญหรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำก
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุก
ประกำร
(ลงชื่อ)............................................................

(ลงชื่อ)..........................................................

(..................................................................)

(..........................................................)

ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจยื่นคำขอ

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน
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-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล........................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย / นำง / นำงสำว
.....................................................................................................

คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบ
แล้ว มีควำมเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
----

กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................

 เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน

(.......................................................)

 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก
....................................................................................................

กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)

กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(.......................................................)

จ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล......................................

(ตัดตำมรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอำยุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ผู้สูงอำยุ ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................บ้ำนเลขที่........................หมู่ท.ี่ ....................
ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตั้งแต่เดือน ตุลำคม .............. ถึงเดือนกันยำยน ................ ในอัตรำแบบขั้นบันได ภำยในวันที่ 10 ของทุก
เดือน กรณีผู้สูงอำยุย้ำยภูมิลำเนำที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน ..............) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ ที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแห่งใหม่ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ........ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นกำรรักษำสิทธิให้ต่อเนื่อง

(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ลงทะเบียน

