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คู่มอืสาํหรับประชาชน: การลงทะเบยีนและยนืคาํขอรับเงนิเบยียังช ีพผู้ส ูงอายุ

หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 โทร 0 4402 9626

1. ชอืกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบยียงัชีพผู้สงูอายุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม

3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการทีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :ขึนทะเบียน

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.

ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป

7. พนืทใีห้บริการ : ท้องถิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั

9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0

จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0

จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0

10. ชอือ้างองิของคู่มอืประชาชน [สําเนาคูม่อืประชาชน] การลงทะเบียนและยนืคําขอรับเงินเบยียงัชพีผู้สงูอายุ

22/05/2558 15:52

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทใีห้บริการองค์การบริหารสว่นตําบลสนวน อาํเภอห้วยราช จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 โทร 0 4402 9626

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

12. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบียยงัชพีผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ.

2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจกิายนของทกุปีให้ผู้ทีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขนึไปในปีงบประมาณถดัไปและมี

คณุสมบตัิครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงนิเบียยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินทีตนมี

ภมูลิําเนาณสํานกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถินหรือสถานทีทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินกําหนดหลกัเกณฑ์
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1.มสีญัชาติไทย

2.มภีมูลิําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถินตามทะเบียนบ้าน

3.มอีายหุกสิบปีบริบรูณ์ขนึไปซงึได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อนืใดจากหนว่ยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ได้แกผู่้รับบํานาญเบียหวดับํานาญพเิศษหรือเงนิอนืใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายทุอียู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องค์กรปกครองสว่นท้องถินผู้ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจาํหรือผลประโยชน์อย่างอนืทีรัฐหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินจดัให้เป็นประจาํยกเว้นผู้ พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์

เพอืการยงัชพีขององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ. 2548

ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงนิเบียยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายุ

โดยวิธีใดวิธีหนงึดงัตอ่ไปนี

1.รับเงนิสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลทีได้รับมอบอํานาจจากผู้มสีิทธิ

2.โอนเงินเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิหรือโอนเงนิเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีได้รับมอบ

อาํนาจจากผู้มีสิทธิ

วิธีการ

1.ผู้ทีจะมีสิทธิรับเงนิเบียยงัชพีผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยนืคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ

อาํนาจให้ผู้อืนดําเนนิการได้

2.กรณีผู้สงูอายทุไีด้รับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถินในปีงบประมาณทผี่านมาให้ถือวา่เป็นผู้
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ได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียยงัชพีผู้สงูอายตุามระเบียบนีแล้ว

3.กรณีผู้สงูอายทุมีสีิทธิได้รับเบียยงัชพีย้ายทอียู่และยงัประสงค์จะรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมท่ีตนย้ายไป

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรีับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบียยงั

ชีพผู้สงูอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผู้รับมอบอาํนาจยืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลกัฐานและ

เจ้าหน้าทตีรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : 20

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง)

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องค์การ

บริหารสว่น

ตําบล.....(ระบชุือ)

/ เมืองพทัยา)

2)

การพจิารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอาํนาจ

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน

(1. ระยะเวลา : 10

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง)

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องค์การ
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ที ประเภทขันตอน
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบริการ

ระยะเวลา

ให้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี

รับผิดชอบ

หมายเหตุ

บริหารสว่น

ตําบล.....(ระบชุือ)

/ เมืองพทัยา)

ระยะเวลาดาํเน ินการรวม 30 นาที

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท ี
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีทีผู้

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

- 1 1 ชุด -
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ที
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เงินเบียยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร)

4)

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5)

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชุด -

6)

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบียยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับ

- 1 1 ชุด -
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ที
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

มอบอํานาจ)

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ท ี
รายการเอกสาร
ยนืเพมิเติม

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆสําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลสนวน

หมายเหตุ(128 หมู่ที 2 ตําบลสนวน อําเภอห้วยราช จังหวดับุรีรัมย์ 31000 โทร 0 4402 9626

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบยียงัชีพผู้สงูอายุ

-

19. หมายเหตุ

-

วันทพีมิพ์ 16/07/2558

สถานะ เผยแพร่คูม่ือบนเว็บไซต์แล้ว

จดัทาํโดย Atsadawut Baorakhon

อนุมตัโิดย Thanitsak Rangsiphutthisak

เผยแพร่โดย AREEYA

KONGKANCHANATHIP
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