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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :    การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
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คูมอืสําหรับประชาชน       :  การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ      : องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

กระทรวง   :    กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน     : การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน   :    สํานักสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ         :     กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร        :     ขึ้นทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ  : 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ     :      บรกิารทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร :       ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา       -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0  

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน]  

  การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     22/05/2558 15:52  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

1) สถานท่ีใหบรกิารที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถิ่น / ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกป) 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกป  ใหผูที่จะมอีายุครบหกสบิ

ปบรบิูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมคีุณสมบัตคิรบถวนมาลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมลิําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรอื

สถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

   หลักเกณฑ 

   1.มสีัญชาตไิทย 

   2.มภูีมลิําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

   3.มอีายุหกสบิปบรบิูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   4.ไมเปนผูไดรับสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ หรอืองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพเิศษ หรอืเงนิอื่นใดในลักษณะเดยีวกันผูสูงอายุที่อยูใน

สถานสงเคราะหของรัฐหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงนิเดอืนคาตอบแทนรายไดประจําหรอืผลประโยชน

อยางอื่นที่รัฐหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวน ผูพกิารและผูปวยเอดสตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

   ในการยืน่คําขอรับลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธใีดวธิหีนึ่งดังตอไปนี้ 

   1.รับเงนิสดดวยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธิ 

   2.โอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีทิธ ิหรอืโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

ในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสีทิธ ิ

   วธิกีาร 

   1.ผูที่จะมสีทิธรัิบเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร

หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนนิการได 

   2.กรณผูีสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในปงบประมาณที่ผานมา ใหถอืวาเปนผูไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบยีบนี้แลว 

   3.กรณผูีสูงอายุที่มสีทิธไิดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไป 

หรอืผูรับมอบอํานาจ 

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

20 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

- 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบยีนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบยีน

ให 

ผูขอลงทะเบยีนหรอืผูรับ

มอบอํานาจ 

 

 

10 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบลปะโด 

 

- 

ระยะเวลาดําเนินการ  รวม 30 นาท ี

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

                   ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 

 

 

 

 

 

 



5/6 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตวัตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่

ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มรูีป

ถายพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา 

(กรณทีี่ผูขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจ

ใหดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่

ออกใหโดยหนวยงานของรัฐที่มรูีป

ถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณมีอบอํานาจใหดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ (กรณผูีขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของ 

ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่เตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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16. คาธรรมเนียม  :  ไมมขีอมูลคาธรรมเนยีม 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1.1 

 

 

1.2 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ  

จังหวัดปตตาน ี94140  

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

ชองทางการรองเรยีนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

19. หมายเหตุ   :  - 

 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมตัโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 

 


