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คู่มือสําหรับประชาชน: การสมัครสมาชิกศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การสมัครสมาชิกศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื ่ องการบริ หารจัดการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
พ.ศ.2556
2)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่ งแก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที ่ 12 พ.ศ.2546

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครนนทบุรี เรื่ องการบริ หารจัดการศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ เทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ.2556
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
1 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 198
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1,603
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 20
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การสมัครสมาชิกศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตผูส้ ูงอายุ เลขที ่ 144/1 ถนนติ วานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมื อง
จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์ โทร 0 2589 7714 - 6 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1.หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์สมัครสมาชิกศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ ต้ องขออนุมตั ติ อ่ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์ มที่เทศบัญญัตเิ ทศบาลนครนนทบุรี เรื่ องการบริ หารจัดการศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ เทศบาลนคร
นนทบุรี พ.ศ.2556 กําหนด พร้ อมทังเอกสารประกอบการขออนุ
้
มตั ิ ณ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ เทศบาลนคร
นนทบุรี
2.เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
สมาชิกศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต ประกอบด้ วยสมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) สมาชิกกิตติมศักดิ์
(2) สมาชิกสามัญ ได้ แก่ ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป
(3) สมาชิกวิสามัญ ได้ แก่ ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 45 ปี ถึง 60 ปี
ผู้ที่จะสมัครเป็ นสมาชิกของศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้

เป็ นบุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ 45 ปี ขึ ้นไป
ไม่เป็ นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรื อสติฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
ไม่เป็ นโรคเรื อ้ รังหรื อโรคติดต่ออันตราย
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้สมัครยื่นคําขอ พร้ อม
หลักฐาน ที่เทศบาลนคร
นนทบุรีกําหนด

5 นาที

-

-

-

ชําระค่าธรรมเนียม ออก
ใบเสร็ จ -ออกบัตรสมาชิก
ชัว่ คราว -ติดรหัสบาร์ โค้ ด ถ่ายรู ป

10 นาที

-

-

1)

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 0 14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

(ใช้ เฉพาะสําเนา)

1

ฉบับ

(ใช้ เฉพาะสําเนา)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

รูปถ่ายสี หรื อ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขาวดํา ขนาด
โปสการ์ ด (4x6
นิ ้ว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) 1) ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า (เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ ) 1.1) ในเขตเทศบาล 100 บาท 1.2) นอกเขตเทศบาล
200 บาท 2) ค่ าสมาชิกรายปี 2.1 ในเขตเทศบาล -สมาชิกสามัญ 300 บาท -สมาชิกวิสามัญ 500 บาท
2.2 นอกเขตเทศบาล -สมาชิกสามัญ 600 บาท -สมาชิกวิสามัญ 800 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุ เทศบาลนครนนทบุรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 144/1 ถนนติ วานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์ โทร 0 2589
7714 - 6)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
หมายเหตุ (เลขที ่ 1,3 ถนนรัตนาธิ เบศร์ ตําบลบางกระสอ อําเภอเมื อง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์ โทรติ ดต่อ
0 2589 0500 , 0 2589 0505)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-
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14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครนนทบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

