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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การลงทะเบีย นและยืนคําขอรับ เงิน เบียยังชีพ ผู้ส ูงอายุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : ขึนทะเบียน
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2552
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร : ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
ึ
งบประมาณถัดไปและ
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู้ ีจะมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขนไปในปี
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน มาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินที
ตนมีภมู ิลาํ เนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือสถานทีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินกําหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภมู ิลาํ เนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปี บริบรู ณ์ขึนไปซึงได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนใดจากหน่
ื
วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ได้แก่ ผูร้ บั บํานาญ เบียหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันผูส้ งู อายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผูไ้ ด้รบั เงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจํา หรือผลประโยชน์อย่างอืนทีรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดให้เป็ นประจํา ยกเว้นผูพ้ กิ ารและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2548
ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ ผูส้ งู อายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลทีได้รบั มอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้รบั มอบ
อํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูท้ ีจะมีสิทธิรบั เงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุในปี งบประมาณถัดไป ยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ณ สถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
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อํานาจให้ผอู้ นดํ
ื าเนินการได้
2.กรณีผสู้ งู อายุทีได้รบั เงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินในปี งบประมาณทีผ่านมา ให้ถือว่าเป็ น
ผูไ้ ด้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียยังชีพผูส้ งู อายุตามระเบียบนีแล้ว
3.กรณีผสู้ งู อายุทีมีสทิ ธิได้รบั เบียยังชีพย้ายทีอยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งใหม่ทีตนย้ายไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร

ผูท้ ีประสงค์จะขอรับเบียยัง 20 นาที
ชีพผูส้ งู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไปหรือ
ผูร้ บั มอบอํานาจยืนคําขอ
1)
พร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
การพิจารณา
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
2)
ผูข้ อลงทะเบียนหรือผูร้ บั
มอบอํานาจ
ระยะเวลาดําเนิน การรวม 30 นาที
การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง

1)

2)

3)

4)

5)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีทีผู้
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผูป้ ระสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผูส้ งู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอืนทีออกให้
โดยหน่วยงาน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนาของผูร้ บั
มอบอํานาจ
(กรณีผขู้ อรับเงิน
เบียยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบียยังชีพ
ผูส้ งู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบียยัง
ชีพผูส้ งู อายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ บั
มอบอํานาจ)

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สาํ หรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มขี อ้ มูลค่าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบียยังชีพผูส้ งู อายุ
19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

