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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุของ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )
1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุของ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. 2552 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ ผ้ ทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปในปี งบประมาณ
ถัดไปและมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ิลําเนาณสํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
กําหนด
หลักเกณฑ์
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3. มีอายุหกสิบปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไปซึง่ ได้ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
4. ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ได้ แก่ ผู้รับบํานาญเบี ้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุที่อยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นผู้ได้ รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ ประจํา หรื อผลประโยชน์อย่าง
อื่นที่รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจํา ยกเว้ นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ ผู้สงู อายุจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. รับเงินสดด้ วยตนเองหรื อรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
2. โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้ รับ
มอบอํานาจจากผู้มีสทิ ธิ
วิธีการ
1. ผู้ที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุในปี งบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นณสถานที่ และภายในระยะเวลาที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกําหนดด้ วย
ตนเองหรื อมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นดําเนินการได้
2. กรณีผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ ถือว่า
เป็ นผู้ได้ ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีผ้ สู งู อายุที่มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยยังชีพย้ ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์จะรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุต้องไปแจ้ งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สงู อายุใน
ปี งบประมาณถัดไป หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคํา
ร้ องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน หรื อผู้รับ
มอบอํานาจ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1
ชุด
พร้ อมลงนาม
1) ประชาชน หรื อ
รับรองสําเนา
บัตรอื่นที่ออกให้
ถูกต้ อง
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ที่

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน หรื อ
บัตรอื่นที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีรูป
ถ่าย พร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

1

1

ชุด

พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
-

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
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ที่

6)

(กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคาร พร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีผ้ ขู อรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคารของผู้รับ
มอบอํานาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ าธรรมเนียม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ชุด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 034-845050
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)

6/6

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
19. หมายเหตุ
14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาครสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

