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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.

2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : ที่ทําการเทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ: เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552

กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแก

ผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได

2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว

3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(1. ระยะเวลา :
20 นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
บาลอ)

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

10 นาที เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(1. ระยะเวลา :
10 นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
บาลอ)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

1)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด -

3)

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน)

- 1 0 ฉบับ -

5)

บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจใหดําเนินการแทน)

- 1 1 ชุด -

6)

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับมอบอํานาจ
(กรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ)

- 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมมี

16.คาธรรมเนียม
ไมมี
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17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน : เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท : 073-254188

หมายเหตุ-
2) ชองทางการรองเรียน : ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ติดตอขอรับไดที่เทศบาลตําบลบาลอ

19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ 21/07/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

www.1111.go.th

