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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
กระทรวง: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่นเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน40
จํานวนคําขอที่มากที่สุด47
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 4
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
22/05/2558 15:52
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการสถานที่ใหบริการที่ทําการกองสวัสดิการสังคมชั้น 3อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทรศัพท, โทรสาร 056-415644/ ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.
(ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ขึ้นทะเบียนขอรับเงินไดทุกเดือน *ยกเวนเดือน ธันวาคม* ของทุกป
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2560กําหนดใหขนึ้ ทะเบียนขอรับเงินไดทุกเดือน ยกเวนเดือน ธันวาคม ของทุกปใหผูที่มีอายุครบหาสิบเกา
บริบูรณและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผู
อุปการะมาดําเนินการก็ไดตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหาสิบเกาปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ
3. ปจจุบันผูสูงอายุจะไดรับเงินแบบขั้นบันได ดังนี้
อายุ 60 -69 ป จะไดรับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ป จะไดรับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ป จะไดรับ 800 บาท
อายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท
วิธีการ
1. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
เมืองชัยนาท
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
เมืองชัยนาท
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท
1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เมืองชัยนาท
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 นาที

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม
เทศบาลเมือง
ชัยนาท อําเภอ
เมือง จังหวัด
ชัยนาท

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
2) ทะเบียนบาน
1
3)

4)

5)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

-

ชุด

-

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคาร
(กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

-

1

-

ชุด

-

-

1

-

ฉบับ

-

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่
ออกใหโดยหนวยงาน

-

1

1

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ของรัฐที่มีรูปถายพรอม
สําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคารของผูรับมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

ชุด

หนวยนับ
เอกสาร

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน
- ศูนยดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร 056-414444
- กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาทโทร 056-415644
หมายเหตุ ( เลขที่ 58/36 ถนนวงษโต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000)
โทร: 056-414444 / 056-415644
เว็บไซต www.chainatcity.go.th
อีเมล info@chainatcity.go.th

-

หมายเหตุ
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- แนบทาย 19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

01/04/2563
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ
นางสราวรรณ ขําเอี่ยม

