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คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององ

ค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน

สำเนาคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุสำนักปลัด 20/07/2015 10:58

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านผือ (สำนักปลัด) 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240 โทร.043-295900 ต่อ 13/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.

2552

กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไ

ปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนาณสำนักงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำหนด

 หลักเกณฑ์

    1.มีสัญชาติไทย

    2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน

    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซ่ึงได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจห

รือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก่ผู้รับบำนาญเบ้ียหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอ่ื

นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้

องถ่ินผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีรัฐหรืออ

งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบก

ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548

ในการย่ืนคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความ

ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหน่ึงดังต่อไปน้ี

       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ



3/6

2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน

นามบุคคลท่ีได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 วิธีการ

1.ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปย่ืนคำขอตามแบ

บพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศกำหนดด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนดำเนินการได้

2.กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใ

นปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบน้ีแล้ว

3.กรณีผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพย้ายท่ีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเ

บ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ท่ีประสงค์จะขอร

ับเบ้ียยังชีพผู้ส

ูงอายุในปีงบประมาณ

20 นาที กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1.

หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ถัดไปหรือผู้รับมอ

บอำนาจย่ืนคำขอพร

้อมเอกสารหลักฐานและ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

คำร้องขอลงทะเบียนแ

ละเอกสารหลักฐานประก

อบ

สำนักปลัดเ

ทศบาลตำบลบ

้านผืออำเภอ

หนองเรือจังหว

ัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตา

มแบบย่ืนคำขอลงทะเ

บียนให้

ผู้ขอลงทะเบียนหรือ

ผู้รับมอบอำนาจ

10 นาที กรมส่งเสริมก

ารปกครองท้อง

ถ่ิน

(1.

หน่วยงานผู้ร

ับผิดชอบคือ

สำนักปลัดเ

ทศบาลตำบลบ

้านผืออำเภอ

หนองเรือจังหว

ัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาที

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1) บัตรประจำต

ัวประชาชนหร

ือบัตรอ่ืน

ท่ีออกให้โด

- 1 1 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ยหน่วยงานขอ

งรัฐท่ีมีรู

ปถ่ายพร้อมส

ำเนา

2)
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสำเนา

- 1 1 ชุด -

3)

สมุดบัญชีเ

งิฝากธนาคารพ

ร้อมสำเนา

(กรณีท่ีผู

้ขอรับเงินเบ

ี้ยยังชีพผ

ู้ประสงค์ขอ

รับเงินเบ้ี

ยยังชีพผู้

สูงอายุประส

งค์ขอรับเงิ

นเบ้ียยังชี

พผู้สูงอาย

ุผ่านธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4)

หนังสือมอบอ

ำนาจ

(กรณีมอบอำ

นาจให้ดำเน

ินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5) บัตรประจำต

ัวประชาชนหร

ือบัตรอ่ืน

ท่ีออกให้โด

- 1 1 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ยหน่วยงานขอ

งรัฐท่ีมีรู

ปถ่ายพร้อมส

ำเนาของผู้ร

ับมอบอำนาจ

(กรณีมอบอำ

นาจให้ดำเน

ินการแทน)

6)

สมุดบัญชีเ

งิฝากธนาคารพ

ร้อมสำเนาขอ

งผู้รับมอบอำนาจ

(กรณีผู้ขอร

ับเงินเบ้ีย

ยังชีพผู้ป

ระสงค์ขอรับเ

งินเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอ

ายุประสงค์ข

อรับเงินเบี

้ยยังชีพผู

้สูงอายุผ่า

นธนาคารของผู

้รับมอบอำนาจ)

- 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพิ่มเติม
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16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ (043-295900  ต่อ 13)

2. ทางไปรษณีย์ (7/5 หมู่ท่ี 4 เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240)

3.  ร้องเรียนด้วยตนเองณหน่วยงาน

4.  ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

-

19. หมายเหตุ

-


