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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยืน่ คำขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอำยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
22/05/2558 15:52
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ที่ทาการองค์ กรบริ หารส่ วนตาบลบือมัง ตาบลบือมัง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์. 073-299985
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู ้ ี่จะมีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุดว้ ยตนเองต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ตนมีภูมิลาเนาณสานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปซึ่ งได้ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ได้แก่ผรู ้ ับบานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นผูไ้ ด้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจายกเว้นผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยืน่ คาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุผสู ้ ู งอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิหรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ
จากผูม้ ีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูท้ ี่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในปี งบประมาณถัดไปยืน่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรื อมอบ
อานาจให้ผอู้ ื่นดาเนินการได้
2.กรณี ผสู ้ ู งอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตามระเบียบนี้แล้ว
3.กรณี ผสู ้ ู งอายุที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุตอ้ งไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

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

20 นาที

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้
ผูข้ อลงทะเบียนหรื อผูร้ ับ
มอบอานาจ

10 นาที

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 20
ปกครองท้องถิ่น นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 10
ปกครองท้องถิ่น นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้ อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
1
พร้ อมสำเนำ
สมุดบัญชีเงิฝำก
1
ธนำคำรพร้ อม
สำเนำ (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อำยุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำร)
หนังสือมอบ
1
อำนำจ (กรณี
มอบอำนำจให้
ดำเนินกำรแทน)
บัตรประจำตัว
1
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-
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ที่

6)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
พร้ อมสำเนำของ
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)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

-

1

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง ตาบลบือมัง อาเภอรามันจังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-299985
เว็บไซต์ : www.buemang.go.th
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
-

19. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
น.ส.มลฤษร มโนกิตติพนั ธ์
นายอาหะมะ ลามอสี เตาะ
น.ส.สุ จรรยา เพชรรัตน์

