คูมือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบีย้ ผูส ูงอายุ
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูทมี่ ีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ 6 มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี
ภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
หลักเกณฑ
ผูม ีสทิ ธิจะไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
(3) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองครกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) ไมเปนผูไ ดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนอยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก ผูรับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุทอี่ ยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทน รายไดประจำหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจำ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
จะตองแสดงความประสงครับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) รับเงินสดดวยตัวเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ
(2) โอนเงินเขาบัญชีฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ดรับมอบอำนาจจากผู
มีสิทธิ
วิธีการ

1. ผูทจี่ ะมีสทิ ธิรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ณ สถานทีแ่ ละภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกำหนดดวยตนเองหรือมอบอำนาจให
ผูอื่นดำเนินการได
2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมมมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีผสู ูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต
เวลา 08:00 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 8 ถึง 16.3 ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
1.ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอำนาจ ยื่นคำขอหรอมเอกสารหลักฐาน
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
2.เจาหนาที่ตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียบและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
3) การตรวจสอบเอกสาร
3.ออกใบรับลงทะเบียบ ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียบใหผูขอ
ลงทะเบียบหรือผูมอบอำนาจ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 ถึง 0 นาที

สวนทีร่ ับผิดชอบ
-

10 ถึง 0 นาที

-

10 ถึง 0 นาที

-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจำตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานรัฐบาลที่มรี ูปถาย)
2) สำเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาแกงคอย)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยผูสูงอายุผานธนาคาร)
4) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสำเนาของผูรบั มอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน)
5) สมุดฝากบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนาของผูร ับมอบอำนาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีที่ผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด)
คาธรรมเนียม
ลำดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
1) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง หมายเลขโทรศัพท 036-357590-2 ตอ 105 -106 และ/หรือ
www.tubkwang.go.th

ลำดับ
2)
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ

(หมายเหตุ: -)
ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผูสูงอายุ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตำบลเกาะคาแมยาว (สบยาว*) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เทศบาลตำบลเกาะคาแมยาว (สบยาว*) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึน้ ทะเบียน
กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวของ:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยผูสูงอายุ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผูสูงอายุ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคมู ือ: -

