คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรลงทะเบบียนและยมืยื่นคสสำขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่สคู่งอสำยย
หนควยงสำนทบียื่ใหผบรงิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑฑ์ วงิธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถผสำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพงิจสำรณสำอนยญสำต

ระเบนียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดบ้วยหลจักเกณฑค์การจส่ายเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
พ.ศ. 2552 กตาหนดใหบ้ภายในเดดือนพฤศจริกายนของทอุกปนี ใหบ้ผบ้ผู้ทถิ่จ
นี ะมนีอายอุครบหกสริบปนี บรริบร
ผู้ ณค์ขขบี้นไปในปนี งบประมาณถจัดไป
และมนีคอุณสมบจัตริครบถบ้วนมาลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุดบ้วยตนเองตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
ทนีถิ่ตนมนีภผู้มริลตาเนาณสตานจักงานขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นหรดือสถานทนีถิ่ทถิ่อ
นี งคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นกตาหนด

หลจักเกณฑค์

1.มนีสจัญชาตริไทย
2.มนีภผู้มริลตาเนาอยส่ใผู้ นเขตองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นตามทะเบนียนบบ้าน
3.มนีอายอุหกสริบปนี บรริบผู้รณค์ขน
ขบี้ ไปซขถิ่งไดบ้ลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
4.ไมส่เปป นผบ้ผู้ไดบ้รจับสวจัสดริการหรดือสริทธริประโยชนค์อถิ่ น
ดื ใดจากหนส่วยงานภาครจัฐรจัฐวริสาหกริจหรดือองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
ไดบ้แกส่ผร
บ้ผู้ จับบตานาญเบนีบี้ยหวจัดบตานาญพริเศษหรดือเงรินอดืถิ่นใดในลจักษณะเดนียวกจันผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุทถิ่อ
นี ยส่ใผู้ นสถานสงเคราะหค์ของรจัฐหรดือ
องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นผบ้ผู้ไดบ้รจับเงรินเดดือนคส่าตอบแทนรายไดบ้ประจตาหรดือผลประโยชนค์อยส่างอดืถิ่นทนีถิ่รจัฐหรดือองคค์กร
ปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นจจัดใหบ้เปป นประจตายกเวบ้นผบ้ผู้พริการและผบ้ผู้ปส่วยเอดสค์ตามระเบนียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดบ้วยการจส่ายเงริน
สงเคราะหค์เพดืถิ่อการยจังชนีพขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยดืถิ่นคตาขอรจับลงทะเบนียนรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุผบ้ผู้สผู้งอายอุจะตบ้องแสดงความประสงคค์ขอรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุ
โดยวริธนีใดวริธนีหนขถิ่งดจังตส่อไปนนีบี้
1.รจับเงรินสดดบ้วยตนเองหรดือรจับเงรินสดโดยบอุคคลทนีถิ่ไดบ้รจับมอบอตานาจจากผบ้ผู้มนีสริทธริ
2.โอนเงรินเขบ้าบจัญชนีเงรินฝากธนาคารในนามผบ้ผู้มนีสริทธริหรดือโอนเงรินเขบ้าบจัญชนีเงรินฝากธนาคารในนามบอุคคลทนีถิ่ไดบ้รจับมอบ
อตานาจจากผบ้ผู้มนีสริทธริ

วริธนีการ

1.ผบ้ผู้ทถิ่จ
นี ะมนีสริทธริรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุในปนี งบประมาณถจัดไปยดืถิ่นคตาขอตามแบบพรบ้อมเอกสารหลจักฐานตส่อองคค์กร
ปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นณสถานทนีถิ่และภายในระยะเวลาทนีถิ่องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นประกาศกตาหนดดบ้วยตนเองหรดือมอบ
อตานาจใหบ้ผบ้ผู้อถิ่ น
ดื ดตาเนริ นการไดบ้
2.กรณนีผบ้ผู้สผู้งอายอุทถิ่ นีไดบ้รจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุจากองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นในปนี งบประมาณทนีถิ่ผส่านมาใหบ้ถดือวส่าเปป นผบ้ผู้
ไดบ้ลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุตามระเบนียบนนีบี้ แลบ้ว
3.กรณนีผบ้ผู้สผู้งอายอุทถิ่ม
นี นีสริทธริไดบ้รจับเบนีบี้ยยจังชนีพยบ้ายทนีถิ่อยส่ผู้และยจังประสงคค์จะรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุตบ้องไปแจบ้งตส่อองคค์กร
ปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นแหส่งใหมส่ทถิ่ต
นี นยบ้ายไป

ชคองทสำงกสำรใหผบรงิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดออุทจัยธทำนท /ตริดตส่อดบ้วยตนเองณหนส่วยงทำน

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(หมทำยเหตอุ: -)
ขรัน
บี้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทบียื่รรับผงิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนงิ นกสำรรวม :30 นาทนี
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
บี้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ระยะเวลสำ

สควนทบียื่รรับผงิดชอบ

20 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน

ผบ้ผู้ทถิ่ป
นี ระสงคค์จะขอรจับเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุในปนี งบประมาณถจัด

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ไปหรดือผบ้ผู้รจับมอบอตานาจยดืถิ่นคตาขอพรบ้อมเอกสารหลจักฐานและ
เจบ้าหนบ้าทนีถิ่ตรวจสอบคตารบ้องขอลงทะเบนียนและเอกสารหลจัก
ฐานประกอบ

(หมทำยเหตอุ: -)
2)

กสำรพงิจสำรณสำ

ออกใบรจับลงทะเบนียนตามแบบยดืถิ่นคตาขอลงทะเบนียนใหบ้
ผบ้ข
ผู้ อลงทะเบนียนหรดือผบ้ผู้รจับมอบอตานาจ
(หมทำยเหตอุ: (1. ระยะเวลทำ : 10 นทำทท (ระบอุระยะเวลทำททที่ใหบ้
บรริกทำรจรริง)

2. หนส่วยงทำนผบ้ผู้รจับผริดชอบคคือเทศบทำล.....(ระบอุชที่ อ
คื ) / องคค์กทำร
บรริหทำรสส่วนตททำบล.....(ระบอุชที่ อ
คื ) / เมคืองพจัทยทำ))
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ

10 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ลสสำดรับ
1)

ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเตงิม (ถผสำมบี)
บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืยื่นทบียื่ออกใหผโดยหนควยงสำน

หนควยงสำนภสำครรัฐผผคู่ออกเอกสสำร
-

ของรรัฐทบียื่มบีรคู่ปถคสำยพรผอมสสสำเนสำ
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตย2)

ทะเบบียนบผสำนพรผอมสสสำเนสำ

-

ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตย3)

สมยดบรัญชบีเงงิฝสำกธนสำคสำรพรผอมสสสำเนสำ (กรณบี ทบียื่ผผคู่ขอรรับเงงินเบบีบี้ย

-

ยรังชบีพผผคู่ประสงคฑ์ขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่สคู่งอสำยยประสงคฑ์ขอรรับ
เงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่สคู่งอสำยยผคสำนธนสำคสำร)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตย4)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจ (กรณบี มอบอสสำนสำจใหผดสสำเนงิ นกสำรแทน)

-

ฉบรับจรงิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตย5)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืยื่นทบียื่ออกใหผโดยหนควยงสำน

-

ของรรัฐทบียื่มบีรคู่ปถคสำยพรผอมสสสำเนสำของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ (กรณบี
มอบอสสำนสำจใหผดสสำเนงิ นกสำรแทน)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตย6)

สมยดบรัญชบีเงงิฝสำกธนสำคสำรพรผอมสสสำเนสำของผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ
(กรณบี ผผคู่ขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่ประสงคฑ์ขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่สคู่ง
อสำยยประสงคฑ์ขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผผคู่สคู่งอสำยยผสำ
ค นธนสำคสำรของ
ผผคู่รรับมอบอสสำนสำจ)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตย-

คคสำธรรมเนบียม

-

ลสสำดรับ

รสำยละเอบียดคคสำธรรมเนบี ยม

คคสำธรรมเนบี ยม (บสำท / รผอยละ)

ไมส่มทขบ้อมผู้ลคส่ทำธรรมเนทยม
ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน แนะนสสำบรงิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรผองเรบียน / แนะนสสำบรงิกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมทำยเหตอุ: -)

2)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี

(หมทำยเหตอุ: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้ผู้ปณ.1111 เลข
ททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))
แบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืยื่อแบบฟอรฑ์ม
แบบคตาขอลงทะเบนียนรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สผู้งอายอุ
(หมทำยเหตอุ: -)

หมสำยเหตย
-

ขผอมคู่ลสสสำหรรับเจผสำหนผสำทบียื่

ชมืยื่อกระบวนงสำน:การลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุ
หนควยงสำนกลสำงเจผสำของกระบวนงสำน:สตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วมกรมสส่งเสรริมการ
ปกครองทบ้องถริถิ่นสตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วม
ประเภทของงสำนบรงิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีถิ่เบปดเสรปจในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรงิกสำร: ขขน
บี้ ทะเบนียน
กฎหมสำยทบียื่ใหผอสสำนสำจกสำรอนยญสำต หรมือทบียื่เกบียื่ยวขผอง:
1)ระเบทยบกระทรวงมหทำดไทยวส่ทำดบ้วยหลจักเกณฑค์กทำรจส่ทำยเงรินเบทตั้ยยจังชทพผบ้ผู้สผู้งอทำยอุขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริที่นพ.ศ.
2552
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัถิ่วไป
พมืบี้นทบียื่ใหผบรงิกสำร:ทบ้องถริถิ่น

กฎหมสำยขผอบรังครับ/ขผอตกลงทบียื่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำทบีก
ยื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผอกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขผอมคู่ลสถงิตงิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีถิ่ยตส่อเดดือน 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่มากทนีถิ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่นบ้อยทนีถิ่สอุด 0
ชมืยื่ออผสำงองิงของคคคู่มมือประชสำชน:การลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยยจังชนีพผบ้ผู้สง
ผู้ อายอุองคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอก
ควายเพปญพจักษค์
เอกสารฉบจับนนีบี้ ดาวนค์โหลดจากเวปบไซตค์ระบบสารสนเทศศผู้นยค์กลางขบ้อมผู้ลคส่ผู้มดือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทนีถิ่เผยแพรส่คส่ผู้มดือ: -

