คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุดรธานี โทร 042 325176-85 ตอ 1721,1720 ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการเปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณ
ถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับ
มอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวย
ตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือ
วาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่ ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5 นาที
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
เอกสาร
ในปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบ
อุดรธานีอําเภอ : 20 นาที
อํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
เมืองอุดรธานี (ระบุ
และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาที่
1)
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน
ใหบริการจริง)
ประกอบ
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล
.....(ระบุชื่อ) /

ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอ 10 นาที
ลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา
อุดรธานีอําเภอ : 10 นาที
เมืองอุดรธานี (ระบุ
จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
คือเทศบาล
.....(ระบุชื่อ) /
องคการ
บริหารสวน
ตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมือง
พัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที
13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

ชุด

-

-

1
1

1
1

ชุด
ชุด

-

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
5)
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับ
6)
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร
ของผูรับมอบอํานาจ)

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
1)
หนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนา
2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
พรอมสําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู
3) ประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

-

ที่

4)

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
15. คาธรรมเนียม
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ตําบลหมากแขงอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 41000
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ 16/07/2558
สถานะ
คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา / แกไข (User)
จัดทําโดย เทศบาลนครอุดรธานีสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร โดย

