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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบียยังชีพผู้สูงอายุ
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน
พ.ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 09/08/2015 00:08การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยยงั
ชีพผู้สงูอายุ

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ.

2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ทีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ นไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินทีตนมี
ภมูิลําเนาณสํานกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถินหรือสถานทีทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินกําหนดหลกัเกณฑ์
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1.มีสญัชาตไิทย
2.มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถินตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึ นไปซึงได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน
4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชน์อืนใดจากหนว่ยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ได้แก่ผู้ รับบํานาญเบี ยหวดับํานาญพิเศษหรือเงินอืนใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายทีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองสว่นท้องถินผู้ ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อยา่งอืนทีรัฐหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถินจดัให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์
เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ. 2548 ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายุ
ผู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึงดงัตอ่ไปนี

1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลทีได้รับมอบอํานาจจากผู้ มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีได้รับมอบ

อํานาจจากผู้ มีสิทธิ
วิธีการ

1.ผู้ ทีจะมีสิทธิรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้ อืนดําเนินการได้

2.กรณีผู้สงูอายทีุได้รับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถินในปีงบประมาณทีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี ยยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนี แล้ว

3.กรณีผู้สงูอายทีุมีสิทธิได้รับเบี ยยงัชีพย้ายทีอยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร
ปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมที่ตนย้ายไป
ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที
ประเภท
ขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ ทีประสงค์จะขอรับเบี ยยงัชีพ
ผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจยืนคําขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและเจ้าหน้าที
ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ

20 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์
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ที ประเภท
ขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การ
พิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน
คําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับมอบ
อํานาจ

10 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม
เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที

13. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวัประชาชนหรือ
บตัรอืนทีออกให้โดย
หนว่ยงานของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา

กรมการ
ปกครอง

1 1 ชดุ -

2)
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา กรมการ

ปกครอง
1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา (กรณีทีผู้ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพผู้ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี ยยงัชีพ
ผู้สงูอายผุา่นธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4)
หนงัสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้ดําเนินการ
แทน)

- 1 0 ฉบบั -

5)

บตัรประจําตวัประชาชนหรือ
บตัรอืนทีออกให้โดย
หนว่ยงานของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของผู้ รับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชดุ -

6)

สมดุบญัชีเงิฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของผู้ รับมอบ
อํานาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี ย
ยงัชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี ย
ยงัชีพผู้สงูอายปุระสงค์ขอรับ
เงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคารของผู้ รับมอบ
อํานาจ)

- 1 1 ชดุ -

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

15. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
1. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
2. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
3. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
4. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยยงัชีพผู้สงูอายุ

-

18. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


