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คู่มือสาหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรั บเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองย่างชิ ้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองย่างชิ ้น อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นเบี ย้ ยังชี พผูส้ ูงอายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ อบต.หนองย่างชิ ้น นางพัชรา
สาเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 10:50
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลหนองย่างชิ้ น 109 หมู่ 6 ตาบลหนองย่างชิ้ น อาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ /โทรสาร : 0 4257 9601/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายน ของทุกปี )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2552 กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปในปี งบประมาณถัดไป และ
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนมาลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตน
มีภมู ิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป ซึง่ ได้ ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ได้ แก่ ผู้รับบานาญ เบี ้ยหวัดบานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สงู อายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจา หรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจา ยกเว้ นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.รับเงินสดด้ วยตนเอง หรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้ รับมอบ
อานาจจากผู้มีสิทธิ
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วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไป ยื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนดด้ วยตนเอง หรื อมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ื่นดาเนินการได้
2.กรณีผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผ่านมา ให้ ถือว่าเป็ นผู้
ได้ ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี ้แล้ ว
3.กรณีผ้ สู งู อายุที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ต้ องไปแจ้ งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน ย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สงู อายุ ใน
ปี งบประมาณถัดไป
หรื อผู้รับมอบอานาจ ยื่นคา
ขอพร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคา
ร้ องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรื อผู้รับ
มอบอานาจ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร ส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ ้น อาเภอ
เรณูนคร จังหวัด
นครพนม

องค์การบริหาร ส่วนตาบลหนอง
ย่างชิ ้น อาเภอ
เรณูนคร จังหวัด
นครพนม
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้ อม
สาเนา (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพ ผู้ประสงค์
3) ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อานาจ (กรณี
4)
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสาเนาของ
ผู้รับมอบอานาจ
(กรณีมอบ
อานาจให้
ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้ อม
สาเนาของผู้รับ
มอบอานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอานาจ)

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองย่างชิ ้น 109 หมู่ 6 ตาบลหนองย่างชิ ้น
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4257 9601
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุก
จังหวัด)
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
-

19. หมายเหตุ
-

