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คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตาบลพรุพี อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตาบลพรุพี อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2552
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลตาบลพรุพ/ี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552
กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผทู้ ี่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนาณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานทีท่ ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุหกสิบปีบริบรู ณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
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ผู้รบั บานาญเบี้ยหวัดบานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สงู อายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจาหรือผลประโยชน์อย่างอื่นทีร่ ัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจายกเว้นผูพ้ ิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคาขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุผสู้ ูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มสี ิทธิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้มสี ิทธิ
วิธีการ
1.ผู้ทจี่ ะมีสิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุในปีงบประมาณถัดไปยื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อานาจให้ผู้อื่นดาเนินการได้
2.กรณีผู้สงู อายุที่ได้รบั เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุตามระเบียบนีแ้ ล้ว
3.กรณีผู้สงู อายุที่มสี ิทธิได้รบั เบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
ชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รบั มอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพรุพี
อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ คือ
งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
ฝ่ายปกครองสานัก
ปลัดเทศบาลตาบล
พรุพ)ี
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผูร้ ับ
มอบอานาจ

ระยะเวลา
ให้บริการ
10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลพรุพี
อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

2)

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ คือ
งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน
ฝ่ายปกครองสานัก
ปลัดเทศบาลตาบล
พรุพ)ี

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 นาที
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
1
1
ชุด
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให้
1)
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถ่าย
พร้อมสาเนา
ทะเบียนบ้าน
1
1
ชุด
2)
พร้อมสาเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก 1
1
ชุด
ธนาคารพร้อม
สาเนา (กรณีที่ผู้
3) ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจให้
ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถ่าย
พร้อมสาเนาของ
ผู้รบั มอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ
ให้ดาเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
สาเนาของผูร้ ับ
มอบอานาจ
(กรณีผู้ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รบั มอบอานาจ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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15. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักงานเเทศบาลตาบลพรุพี ม.4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ 0-7726-7074 ต่อ 109-110 / www.phruphi.go.th/
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
18. หมายเหตุ
-

