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คู่ม ือ สําหรั บ ประชาชน: การลงทะเบีย นและยืนคําขอรั บ เงิน เบียยังชีพ ผู้ส ูงอายุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานเทศบาลตําบลโซ่พิสยั
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด
3. ประเภทของงานบริก าร:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ข องงานบริก าร:ขึ &นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อ าํ นาจการอนุญาต หรื อ ทีเกียวข้ อ ง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบี ยยังชี พผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ& น
พ.ศ. 2552
6. ระดับ ผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บ ริก าร: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อ บังคับ /ข้ อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อ กําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่ อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่ม ือ ประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุ
22/05/2558 15:52
11. ช่ อ งทางการให้ บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด เทศบาลตําบลโซ่พิสยั / ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย& ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ.
2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ &นไปในปี งบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถ้ วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินหรื อสถานทีทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินกําหนด
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หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ &นไปซึงได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ได้ แก่ผ้ รู ับบํานาญเบี &ยหวัดบํานาญพิเศษหรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจําหรื อผลประโยชน์อย่างอืนทีรัฐหรื อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินจัดให้ เป็ นประจํายกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. 2548
ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุผ้ ูสงู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี &
1.รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้ รับมอบ
อํานาจจากผู้มีสิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ทีจะมีสิทธิรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนดด้ วยตนเองหรื อมอบ
อํานาจให้ ผ้ ูอืนดําเนินการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุทีได้ รับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมาให้ ถือว่าเป็ นผู้
ได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี &แล้ ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุทีมีสิทธิได้ รับเบี &ยยังชีพย้ ายทีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บ ผิด ชอบ
ที

รายละเอียดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้ บ ริก าร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบี &ยยัง
ชีพผู้สงู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไปหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยืนคําขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําร้ อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับ
มอบอํานาจ

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บ ผิด ชอบ
งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
โซ่พิสยั

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห์
สํานักปลัด
เทศบาลตําบล
โซ่พิสยั

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 30 นาที
14. งานบริก ารนีผ่ านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ิร าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
&

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอืนทีออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีทีผู้
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
3) ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุผ่าน
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
4)
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรื อ
5)
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้รับมอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี /ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี /ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี /ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

16. ค่ าธรรมเนียม
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ยน
1)

สํานักงานเทศบาลตําบลโซ่พิสยั โทรศัพท์ : 0 4248 5058-9
หรื อเว็บไซด์ www.sophisai.go.th
2) ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี &ยยังชีพผู้สงู อายุ
-

19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต ิโดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นางเนาวรัตน์ ศรี กลุ
นายวิเชียร คงทัน
นางพนิตพร ปะมาคะเต

