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คู่มือสําหรับประชาชน: การขึน้ ทะเบียนขอรั บเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขึ ้นทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงิ นเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2552
2)

ระเบี ยบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ การและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ย
ยังชีพผู้สงู อายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2552
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขึ ้นทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิ การสังคม สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43
ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เปิ ดรับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที ่ 1 - 30 พฤศจิ กายนของทุกปี ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.00 น.)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย มีภมู ลิ ําเนาอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้ าน
2. มีอายุหกสิบปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป ซึง่ ได้ ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุตอ่ กรุงเทพมหานคร
3. ไม่เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรื อสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ได้ แก่ ผู้รับเงินบํานาญ เบี ้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรื อเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ผู้สงู อายุที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้ที่ได้ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ ประจํา หรื อผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดให้ เป็ นประจํา ยกเว้ นคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และระเบียบกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคํา
ขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อ
ว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผุ้◌ูได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10
แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ยื่นแบบคําขอขึ ้นทะเบียน

ระยะเวลา
ให้ บริการ
30 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายพัฒนา

หมายเหตุ

(เปิ ดรับขึ ้น
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร (เฉพาะราย)
(ดําเนินการพร้ อมขันตอนที
้
่
2)
การพิจารณา
2)

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้
มายื่นแบบคําขอขึ ้น
ทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้สงู อายุ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

ทะเบียน ระหว่าง
วันที่ 1-30
พฤศจิกายนของ
ทุกปี (30 วัน))

30 วันทําการ ฝ่ ายพัฒนา
(ดําเนินการหลัง
ชุมชนและ
ปิ ดรับลงทะเบียน
สวัสดิการสังคม ทังหมด)
้
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน
บัตรประจําตัว
ประชาชนผู้รับ
มอบอํานาจ
(กรณีมอบ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชน
ผู้สงู อายุ)
(ทะเบียนบ้ าน
ผู้สงู อายุ)
-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจ) การ
ลงทะเบียน หรื อ
การรับเงินแทน
ผู้สงู อายุ
หนังสือมอบ
กรมการปกครอง
อํานาจการ
ลงทะเบียน
(กรณีมอบ
อํานาจการ
ลงทะเบียนแทน
ผู้สงู อายุ)
หนังสือมอบ
กรมการปกครอง
อํานาจการรับเงิน
(กรณีมอบ
อํานาจการรับเงิน
แทนผู้สงู อายุ)
หน้ าสมุดบัญชี ธนาคาร (กรณี
รับเงินผ่าน
ธนาคาร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43
ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7422
หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานเขต 50 เขต สามารถดาว์นโหลด ได้ที่ https://goo.gl/3XwxrP)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอขึ ้นทะเบียนรับเงินเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
2)

หนังสือมอบอํานาจ
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

