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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอำยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นเบี ้ยยังชี พผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
เบอร์ โทรศัพท์ 0-5429-9682
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) 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 วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2552 กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ขึ ้นไปในปี งบประมาณถัดไป และ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ 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 บูรณ์ขึ ้นไป ซึง่ ได้ ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
4.ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รั ฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ได้ แก่ ผู้รับบานาญ เบี ้ยหวัดบานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สงู อายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจา หรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์ก ร
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 รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
2.โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้ รับมอบ
อานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1.ผู้ที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้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 งบประมาณที่ผา่ นมา ให้ ถือว่าเป็ นผู้
ได้ ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี ้แล้ ว
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3.กรณีผ้ สู งู อายุที่มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายทีอ่ ยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ต้ องไปแจ้ งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตน ย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

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)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก)
(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก)
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้ อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิฝำก
ธนำคำรพร้ อม
สำเนำ (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพ ผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อำยุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำร)
หนังสือมอบ
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
บัตรประจำตัว
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้ อมสำเนำของ

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ผู้รับมอบอำนำจ
(กรณีมอบ
อำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
สมุดบัญชีเงิฝำก ธนำคำรพร้ อม
สำเนำของผู้รับ
มอบอำนำจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำรของผู้รับ
มอบอำนำจ)

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ชุด

หมำยเหตุ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก 422/1 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัด
ลาปาง 52180 (เบอร์ โทร 0-5429-9682 เบอร์ โทรสาร 0-5429-9452)
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2)
3)

หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน www.maephrik.net
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน 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 ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
-

19. หมำยเหตุ
06/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก
อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง สถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

