คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552
กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผท
ู ี่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถวนมาลงทะเบียนและยืน
่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานทีท
่ ี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๒ขอ
 ูงอายุ
๓ไดกําหนดใหผูทจ
ี่ ะมีอายุครบหกสิบปบริบรู ณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
ดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานทีท
่ ี่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนดภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปโดยผูส
 ูงอายุที่จะมาลงทะเบียนตองมีคุณสมบัตแ
ิ ละไมมล
ี ักษณะ
ตองหามดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบานอยูในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครและมีอายุ๖๐ปบริบูรณขน
ึ้ ไปในปงบประมาณที่มส
ี ิทธิรบ
ั เงิน
เบี้ยยังชีพหรือยายภูมิลําเนามาอยูในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางคนครแตยังไมไดยื่นคําขอลงทะเบียน
๓. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกผูรับ
เงินบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษบําเหน็จรายเดือนหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส
 ูงอายุที่อยูใ นสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพ
 ิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘
- ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งดังตอไปนี้รับเงินสดดวยตนเอง/รับเงินสดโดยบุคคลทีไ
่ ดรับมอบหมายอํานาจจากผูม
 ีสท
ิ ธิ / โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามผูมส
ี ิทธิ / โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมส
ี ท
ิ ธิ
- ผูส
 ูงอายุที่ไดเคยลงทะเบียนและมีรายชื่อเปนผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองเขลางคนครรวมทัง้ ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุรายเดิมไมตองมาลงทะเบียนใหม (สามารถสอบถามรายชื่อไดที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางคนคร
หรือโทร๐-๕๔๓๒-๔๒๑๗ในวันและเวลาราชการ)
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
๑. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางคนครบริเวณโรงเรียน
บานดอนตัน (เดิม) หมูที่๙ตําบลชมพูโทรศัพท/โทรสาร. ๐๕๔๓๒-๔๒๑๗
๒. สถานทีท
่ ี่กําหนดในเขตตําบลปงแสนทอง
ตําบลชมพูตําบลพระบาทและตําบลกลวยแพะ/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (เดือนพฤศจิกายนของทุกปจํานวน๓วัน
ตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางคนคร
เรื่องการรับลงทะเบียนผูมส
ี ิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
09:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :30 นาที
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
๑. การนําเอกสารมาลงทะเบียนตามวันเวลาและสถานที่ที่
ใหบริการ

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

0 วันทําการ

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

0 วันทําการ

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

10 วันทําการ

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

1 ป

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

(หมายเหตุ: (* เอกสารครบถวนถูกตองใชเวลา๑ /๒วัน
* เอกสารไมครบนํากลับมาเพิ่มเติมภายในวันที่ไดรับคําแนะนํา

จากเจาหนาที่ใชเวลา๑วัน
* เอกสารไมครบและนํากลับมาเพิ่มเติมในวันถัดไปใชเวลา 2
วัน
* เอกสารไมครบแตไมนําเอกสารมาเพิ่มเติมในวันถัดไปตาม
ระยะเวลาที่นําเอกสารกลับมาเพิ่มเติม))
2)

3)

4)

5)

การตรวจสอบเอกสาร
๒.เจาหนาที่รวบรวมและจัดพิมพขอมูลผูส
 ูงอายุทม
ี่ าลงทะเบียน
ในเดือนพฤศจิกายน
่ ๐ธ.ค.))
(หมายเหตุ: (ภายในวันที๑
การตรวจสอบเอกสาร
๓. การนําขอมูลของผูลงทะเบียนใหชุมชนและผูล
 งทะเบียน
ตรวจสอบความถูกตองและแจงใหเทศบาลแกไข
่ ุมชนไดรับหนังสือ))
(หมายเหตุ: (๕วันนับจากวันทีช
การพิจารณา
๔.ประกาศรายชื่อผูมส
ี ท
ิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ
(หมายเหตุ: (๗วันหลังจากครบกําหนดการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลจากชุมชน))
การพิจารณา
๕.ผูส
 ูงอายุที่มรี ายชื่อในประกาศรายชื่อผูมส
ี ท
ิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุแลวจะมีสท
ิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไปเชน
ลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายนป๒๕๕๘จะมีสท
ิ ธิรับเงินใน
ปงบประมาณ๒๕๖๐
(หมายเหตุ: ((ตั้งแตเดือนตุลาคม๒๕๕๙ถึงเดือนกันยายน
๒๕๖๐ภายในวันที่๑๐ของทุกเดือนในอัตราแบบขั้นบันได)))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนจํานวน๑ฉบับ)
2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(สําเนาทะเบียนบานจํานวน๑ฉบับ)
3)
สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีทผ
ี่ ูขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบีย
้ ยังชีพผูสง
ู อายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผา
 นธนาคาร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรณีตองการรับเงินผานบัญชี (บัญชี
ออมทรัพยเทานั้น)จํานวน๑ฉบับ)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
ที่ทาํ การปกครองจังหวัดลําปาง

ที่ทาํ การปกครองอําเภอเมืองลําปาง

-

ลําดับ
4)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจจํานวน๑ชุดตอการรับมอบอํานาจ๑คน)

คาธรรมเนียม
ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางคนครโทร. ๐-๕๔๓๒-๔๒๑๗
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ
(หมายเหตุ: -)
2)
ตัวอยางการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 งู อายุ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึน
้ ทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:

 งู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูส
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส
 ูงอายุ

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

