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คูม่อืสาํหรบัประชาชน: การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายุ
หน่วยงานที�รับผดิชอบ: สํานักงานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลลานหอย
กระทรวง: -

1. ชื�อกระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ
2. หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน: สํานักงานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบล

ลานหอย
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
4. หมวดหมูข่องงานบรกิาร:ขึ�นทะเบยีน
5. กฎหมายที�ใหอ้าํนาจการอนญุาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง:
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี�ยยงัชพีผู ้

สงูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นพ.ศ. 2552
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป
7. พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น
8. กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -
ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ 0วนั

9. ขอ้มลูสถติ ิ
จาํนวนเฉลี�ยตอ่เดอืน0
จาํนวนคาํขอที�มากที�สดุ 0
จาํนวนคาํขอที�นอ้ยที�สดุ 0

10. ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน [สําเนาคูม่อืประชาชน] การลงทะเบยีนและ
ยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 22/05/2558 15:52

11. ชอ่งทางการใหบ้รกิาร
1) สถานที�ใหบ้รกิาร ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลลานหอย/ตดิตอ่ดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร (ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ) ตั �งแตเ่วลา 08:30 -
16:30 น. (มพัีกเที�ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุปี)
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12. หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข(ถา้ม)ี ในการยื�นคาํขอ และในการ
พจิารณาอนญุาต
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี�ยยงัชพีผู ้

สงูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นพ.ศ. 2552 กําหนดใหภ้ายในเดอืน
พฤศจกิายนของทกุปีใหผู้ท้ี�จะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณข์ึ�นไปในปีงบประมาณ
ถดัไปและมคีณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ตนมภีมูลํิาเนาณสํานักงาน
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหรอืสถานที�ที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
กําหนด

หลกัเกณฑ์
1.มสีญัชาตไิทย
2.มภีมูลํิาเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามทะเบยีนบา้น
3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณข์ึ�นไปซึ�งไดล้งทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยงั

ชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น
4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื�นใดจากหน่วยงานภาครัฐ

รัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นไดแ้กผู่รั้บบํานาญเบี�ยหวดับํานาญ
พเิศษหรอืเงนิอื�นใดในลกัษณะเดยีวกนัผูส้งูอายทุี�อยูใ่นสถานสงเคราะหข์อง
รัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจํา
หรอืผลประโยชนอ์ยา่งอื�นที�รัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นจัดใหเ้ป็น
ประจํายกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื�อการยงัชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นพ.ศ.
2548
ในการยื�นคําขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้ง

แสดงความประสงคข์อรับเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายโุดยวธิใีดวธิหีนึ�งดงัตอ่ไปนี�
1.รับเงนิสดดว้ยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจจากผู ้

มสีทิธิ
2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธหิรอืโอนเงนิเขา้บญัชี

เงนิฝากธนาคารในนามบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธิ
วธิกีาร
1.ผูท้ี�จะมสีทิธรัิบเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื�นคําขอ

ตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นณสถานที�และ
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ภายในระยะเวลาที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นประกาศกําหนดดว้ยตนเองหรอื
มอบอํานาจใหผู้อ้ ื�นดําเนนิการได ้

2.กรณีผูส้งูอายทุี�ไดรั้บเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�นในปีงบประมาณที�ผา่นมาใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยื�นคําขอ
รับเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนี�แลว้

3.กรณีผูส้งูอายทุี�มสีทิธไิดรั้บเบี�ยยงัชพียา้ยที�อยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรับเงนิ
เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นแหง่ใหมท่ี�ตน
ยา้ยไป

13. ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ

ที� ประเภทข ั�น
ตอน

รายละเอยีดของ
ข ั�นตอนการ
บรกิาร

ระยะ
เวลาให้
บรกิาร

สว่นงาน /
หนว่ยงาน

ที�
รบัผดิชอ

บ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูท้ี�ประสงคจ์ะ
ขอรับเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายใุน
ปีงบประมาณถดั
ไปหรอืผูรั้บ
มอบอํานาจยื�น
คําขอพรอ้ม
เอกสารหลกัฐาน
และเจา้หนา้ที�
ตรวจสอบ

20 นาที สํานักงาน
ปลดั
อบต.ลาน
หอย

(1. ระยะ
เวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที�
ใหบ้รกิาร
จรงิ)
2. หน่วย
งานผู ้
รับผดิชอบ
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คํารอ้งขอลง
ทะเบยีนและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบ

คอื
เทศบาล.....
(ระบชุื�อ) /
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบล.....
(ระบชุื�อ) /
เมอืงพัทยา)

2)

การพจิารณา ออกใบรับลง
ทะเบยีนตามแบบ
ยื�นคําขอลง
ทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีน
หรอืผูรั้บ
มอบอํานาจ

10 นาที สํานักงาน
ปลดั
อบต.ลาน
หอย

(1. ระยะ
เวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที�
ใหบ้รกิาร
จรงิ)
2. หน่วย
งานผู ้
รับผดิชอบ
คอื
เทศบาล.....
(ระบชุื�อ) /
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบล.....
(ระบชุื�อ) /
เมอืงพัทยา)

ระยะเวลาดาํเนนิการรวม 30 นาที
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14. งานบรกิารนี�ผา่นการดาํเนนิการลดข ั�นตอน และระยะเวลาปฏบิตั ิ
ราชการมาแลว้

ยงัไมผ่า่นการดําเนนิการลดขั �นตอน

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื�นคาํขอ
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที�ออกโดยหนว่ยงานภาครฐั

ที�
รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน

หนว่ยงาน
ภาครฐัผู ้
ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หนว่ย
นบั
เอกส
าร

หมายเ
หตุ

1)

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอื�นที�ออกให ้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มรีปูถา่ย
พรอ้มสําเนา

- 1 1 ชดุ -

2)
ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสําเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชเีงฝิาก
ธนาคารพรอ้ม
สําเนา (กรณีที�ผู ้
ขอรับเงนิเบี�ยยงั
ชพีผูป้ระสงค์
ขอรับเงนิเบี�ยยงั
ชพีผูส้งูอายุ
ประสงคข์อรับ
เงนิเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายผุา่น
ธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -

4)
หนังสอื
มอบอํานาจ

- 1 0 ฉบบั -
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(กรณีมอบอํานาจ
ใหดํ้าเนนิการ
แทน)

5)

บตัรประจําตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอื�นที�ออกให ้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มรีปูถา่ย
พรอ้มสําเนาของ
ผูรั้บมอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดํ้าเนนิการ
แทน)

- 1 1 ชดุ -

6)

สมดุบญัชเีงฝิาก
ธนาคารพรอ้ม
สําเนาของผูรั้บ
มอบอํานาจ
(กรณีผูข้อรับเงนิ
เบี�ยยงัชพีผู ้
ประสงคข์อรับ
เงนิเบี�ยยงัชพีผู ้
สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงนิเบี�ยยงั
ชพีผูส้งูอายผุา่น
ธนาคารของผูรั้บ
มอบอํานาจ)

- 1 1 ชดุ -

15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรบัยื�นเพิ�มเตมิ
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ที�

รายการ
เอกสาร
ยื�น

เพิ�มเตมิ

หนว่ยงาน
ภาครฐัผู ้
ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจรงิ

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หนว่ย
นบั
เอกส
าร

หมายเหตุ

ไมพ่บเอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเตมิ

16. คา่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม
17. ชอ่งทางการรอ้งเรยีน
1) ชอ่งทางการรอ้งเรยีน

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลลานหอย อำเภอบานดาลานหอย จังหวัดสุโขทัย

โทรศัพท  0-5563-4194

หรือ  www.lanhoi.go.th

18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ


