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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกาลอ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

พ.ศ. 2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ    

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการทีท่าํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาลอ  หมู่ที ่ 2  ตาํบลกาลอ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา/

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

พ.ศ. 2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิรูณข์ึน้ไปในปีงบประมาณ

ถดัไปและมีคณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินท่ีตนมีภมูิลาํเนาณสาํนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

กาํหนด 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

    1.มีสญัชาตไิทย 

 

    2.มีภมูิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

 

    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณข์ึน้ไปซึ่งไดล้งทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ิน 

 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจากหนว่ยงานภาครฐัรฐัวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินไดแ้ก่ผูร้บับาํนาญเบีย้หวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์

ของรฐัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูไ้ดร้บัเงินเดือนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจาํหรือผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนท่ีรฐัหรือ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจาํยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย

การจา่ยเงินสงเคราะหเ์พ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 

 

ในการย่ืนคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

 

       1.รบัเงินสดดว้ยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบคุคลท่ีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

 

       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีไดร้บั

มอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 
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 วิธีการ 

 

 

     1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไปย่ืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรือ

มอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นดาํเนินการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายท่ีุไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมาใหถื้อว่า

เป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายท่ีุมีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนยา้ยไป 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจย่ืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที สว่นสวสัดิการ

สงัคม  

อบต.กาลอ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลกาลอ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคาํขอลงทะเบียนให ้

ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั

มอบอาํนาจ 

10 นาที สว่นสวสัดิการ

สงัคม  

อบต.กาลอ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้รกิารจรงิ) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลกาลอ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูป้ระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายุ

- 1 1 ชดุ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายผุา่น

ธนาคาร) 

4) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรฐัท่ีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(กรณีมอบ

อาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนาของผูร้บั

มอบอาํนาจ 

(กรณีผูข้อรบัเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบีย้ยงั

ชีพผูส้งูอายผุา่น

- 1 1 ชดุ - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาํหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองคก์ารบริหารสว่นตาํบลกาลอ 

หมายเหตุ( หมู่ที ่ 2  ตาํบลกาลอ  อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา 95140 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางสาวดาราณี มาสนิท 

อนุมัตโิดย นายอาแว  ซงตายา 

เผยแพร่โดย นางสาวสากิน๊ะ  เลาะแมหอ 
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