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คู่มือสาหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นพ.ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
22/05/2558 15:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริ การที่ทาการองค์ การบิรหารส่ วนตาบลตลาดโพธิ์ /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ (ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ) ตัง้ แต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู ้ ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปในปี งบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมี
ภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อสถานที่ทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
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หลักเกณฑ์
1.มีสญ
ั ชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ผรู ้ ับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ ูงอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูไ้ ด้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจายกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือ่ การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยืน่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุผสู ้ ูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิหรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ ด้รับมอบ
อานาจจากผูม้ ีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูท้ ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในปี งบประมาณถัดไปยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรื อมอบ
อานาจให้ผอู ้ ื่นดาเนินการได้
2.กรณี ผสู ้ ูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผู ้
ได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณี ผสู ้ ูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
ชีพผูส้ ูงอายุในปี งบประมาณ
ถัดไปหรื อผูร้ ับมอบอานาจ
ยืน่ คาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรื อผูร้ ับ
มอบอานาจ

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หาร (1. ระยะเวลา : 20
ส่วนตาบลตลาด นาที
โพธิ์
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลตลาด
โพธิ์

องค์การบริ หาร (1. ระยะเวลา : 10
ส่วนตาบลตลาด นาที
โพธิ์
(2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลตลาด
โพธิ์

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน
1
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
ธนาคารพร้อม
สาเนา (กรณี ที่ผู ้
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูป้ ระสงค์
3) ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ูงอายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อานาจ (กรณี
4)
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
1
ประชาชนหรื อ
5) บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-
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ที่

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

พร้อมสาเนาของ
ผูร้ ับมอบอานาจ
(กรณี มอบอานาจ
ให้ดาเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้อม
สาเนาของผูร้ ับ
มอบอานาจ
(กรณี ผขู ้ อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู ้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ูงอายุผา่ น
ธนาคารของผูร้ ับ
มอบอานาจ)

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
สาเนา

1

หน่ วยนับ
เอกสาร

ชุด

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาดโพธิ์ ตาบลตลาดโพธิ์ อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044-187500 หรื อ.www.taladpho.go.th
หมายเหตุ2) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด
3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
รออนุมตั ิข้นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน
องค์การบริ หารส่วนตาบลตลาด
โพธิ์ อาเภลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
-

