คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองอาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการดาเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความนัยข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้6อ
มาลงทะเบียนและยื่นคาขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน ของปีนั้น และมี
ภูมิลาเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
(ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น)
(3) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้
ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
2. ขั้นตอนการยื่นคาขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือทาหนังสือมอบ
อานาจต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปจนถึง
เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองพร้อมหลักฐาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(
(

2.1ผู้สูงอายุจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
( 1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
2) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา(กรณีมีความประสงค์จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร )

2.2 ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(
2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(
3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(
4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ในกรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน
3. สิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณงบประมาณ
ถัดไป(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีนั้น เป็นต้นไป) ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตาบลบัวทอง จะจ่ายเงินโดยวิธีเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีตามความประสงค์ในการขอรับเบี้ยตอน
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
4. วัน เวลา และสถานที่ที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ ถัดไปตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 4411 0707
5. การประกาศรายชื่อ
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของ
ทุกปีองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม ของปีนั้น
โดยท่านสามารถมาตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ นั้น ได้
ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง และป้ายประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านตามที่ท่านมีชื่อตามทะเบียน
บ้านในหมู่บ้านนั้น ๆ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองถ.บุรีรัมย์-สตึกอ.เมืองบุรีรัมย์จ.
บุรีรัมย์ 31000/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ เดือนมกราคม ถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :30 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
หมายเหตุ:
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอานาจ

ระยะเวลา
20 นาที

10 นาที

หมายเหตุ:
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา)

ส่วนที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
3)

4)

5)

6)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
หนังสือมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
ของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา
0 ฉบับ
หมายเหตุ(พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคารของผู้รับมอบอานาจ)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

-

-

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองอาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
(หมายเหตุ: (0 9453 0013 1))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ผู้จัดทา
ผู้ตรวจสอบ
ผู้เห็นชอบ
ผู้อนุมัติ
วันที่จัดทา

นายมาโนชน์ เจียนรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางรภัทภร โทนะพันธ์
ผู้อานวยการกอง
นางปิยะดา ธณเตชทัต
ปลัด อบต.บัวทอง
นายชาตรี ท้าวพยุง
นายก อบต.บัวทอง
เมษายน 2563

