คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู ้ ี่จะมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่ตนมีภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปซึ่ งได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ได้แก่ผรู ้ ับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูไ้ ด้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจายกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยืน่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุผสู ้ ู งอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิหรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผูม้ ีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูท้ ี่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในปี งบประมาณถัดไปยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรื อมอบ
อานาจให้ผอู้ ื่นดาเนินการได้

2.กรณี ผสู้ ู งอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผู ้
ได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณี ผสู ้ ู งอายุที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
เทศบาลตาบลหนองม่ วง 199 หมู่ 3 อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลหนองม่ วง ตาบลหนองม่ วง อาเภอหนองม่ วง
จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036 431 111
www.nongmuang.go.th /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี ))

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :20 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในปี งบประมาณ
ถัดไปหรื อผูร้ ับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรื อผูร้ ับมอบอานาจ

ระยะเวลา
10 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

10 นาที

กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น

ลาดับ

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่ วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) / องค์ การ
บริ หารส่ วนตาบล.....(ระบุชื่อ) / เมืองพัทยา))

ระยะเวลา

ส่ วนที่รับผิดชอบ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ ทีอ่ อกให้ โดยหน่ วยงานของรัฐ
ทีม่ ีรูปถ่ ายพร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ3) สมุดบัญชี เงิฝากธนาคารพร้ อมสาเนา (กรณีทผี่ ้ ูขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้
ประสงค์ ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุประสงค์ ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ4) หนังสื อมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สาเนา0ฉบับ
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
5) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ ทีอ่ อกให้ โดยหน่ วยงานของรัฐ
ทีม่ ีรูปถ่ ายพร้ อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ6) สมุดบัญชี เงิฝากธนาคารพร้ อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีผ้ ู
ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้ประสงค์ ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ-

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงศูนย์ดารงธรรมจังหวัดศูนย์ดารงธรรมอาเภอ 1567
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองม่วง ตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์
036 431 111 www.nongmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
3) เทศบาลตาบลหนองม่วง 199 หมู่ 3 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองม่วง ตาบลหนองม่วง อาเภอหนอง
ม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036 431 111 www.nongmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)

ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
4) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
(หมายเหตุ: -)
ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วมกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นสานักส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ.
2552
ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ เทศบาลตาบลหนองม่วง นิคม สาเนา
คู่มือประชาชน 15/09/2015 14:53

