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คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ยังชีพผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบางกราง (ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ยังชีพผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552
กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูทจี่ ะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติ
ครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมลิ ําเนา
ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานทีท่ ี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบรู ณขึ้นไปซึง่ ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส ูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรบั เงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นทีร่ ัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวน ผูพิการ และผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
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ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุผสู ูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดัง ตอไปนี้
1. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบั มอบอํานาจจากผูมสี ิทธิ
2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูม ีสทิ ธิ
วิธีการ
1. ผูที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบ
อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2. กรณีผสู ูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณทีผ่ านมา ใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสงู อายุตามระเบียบนีแ้ ลว
3. กรณีผสู ูงอายุทมี่ ีสทิ ธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรบั มอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูร ับ
มอบอํานาจ

20 นาที

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ/
อบต.บางกราง

หมายเหตุ

สํานักปลัดฯ/
อบต.บางกราง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)
3)

4)
5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูอ อกเอกสาร
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่
มีรูปถายพรอม
สําเนา
ทะเบียนบานพรอม
1
1
ชุด
สําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
1
1
ชุด
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐที่
มีรูปถายพรอม
สําเนาของผูร ับมอบ
อํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
1
1
ชุด
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูร ับมอบ
อํานาจ (กรณีผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร
ผานธนาคารของ
ผูรบั มอบอํานาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกราง เบอรโทร 02-4463434 ,
02-446-3567 ตอ 110, 02-497-6067 Fax. 02-497-6069
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.bangkrang.go.th
หมายเหตุ –
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/07/2558
อยูระหวางนําเขาขอมูลของ อปท.
องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ
สํานักปลัดฯ อบต.บางกราง

