คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การลงทัเบียนแลัยื่นคําขอระบเงินเบี้ยยะงชีพผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ดวยระเบียบกระทรวงมะหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552 หมวด 1 กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ขอ 6 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดีการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับ
เงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลบางปะอิน/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: (0-3526-2161 ตอ 211,212))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 70 วัน
ลําดับ
1)

2)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูมาติดตอแจงความจํานงค ณ งานสวัสดิการสังคม สํานัก
ปลัดเทศบาล และแบบฟอรมยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ (ระหวาง
วันที่
1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร
2.1 กรณีเอกสารสมบูรณครบถวน
- เจาหนาที่ออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนให
ผูมาติดตอ
2.2 กรณีเอกสารไมสมบูรณครบถวน
- เจาหนาที่สงเอกสารทั้งหมดคืนและแจงใหผูมาติดตอ
เตรียมเอกสารที่ขาดมายื่นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

5 นาที

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ลําดับ
3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกป)
3.1 กรณีมีคุณสมบัติครบถวน
- เจาหนาที่จัดทําทะเบียนรายชื่อบันทึกขอมูลออนไลนและ
จัดทํา
ประกาศรายชื่อผูสิทธิประชาสัมพันธบอรดประชาสัมพันธทุก
หมูบาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกป
3.2 กรณีมีคุณสมบัติไมครบถวน
- เจาหนาที่ทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบใหผูมาติดตอภายใน
วันที่ 15 ธันวาคมของทุกป

ระยะเวลา
45 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

(หมายเหตุ: -)
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
ในกรณีมีความประสงคจะโอนเขาบัญชีตนเอง สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยหรือฝากเผื่อเรียก (ทุกธนาคาร)ในนาม
ผูสูงอายุพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*กรณีสมุดบัญชี จะเรียกเก็บในเดือนสิงหาคมของปถัดไป
กอนรับเบี้ยยังชีพ)
5)
ในกรณีมีความประสงคจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นรับแทน หนังสือมอบอํานาจ - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ - สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ไมเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ลําดับ
1)
2)
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
(หมายเหตุ: (999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 0-3526-2289))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
ตัวอยางแบบฟอรมการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
* รับลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายนของทุกป
Infographic
ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
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