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คูมอืสําหรับประชาชน: การลงทะเบยีนและย่ืนคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดอืนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสบิปบริบูรณข้ึนไป

ในปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัตคิรบถวนมาลงทะเบยีน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรอืสถานที่ที่

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
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หลักเกณฑ 

       1.มีสัญชาตไิทย 

       2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

       3.มีอายุหกสิบปบรบิูรณข้ึนไป ซ่ึงไดลงทะเบยีน และยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

       4.ไมเปนผูไดรับสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรอืเงนิอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน ผูสูงอายุที่อยู

ในสถานสงเคราะหของรัฐหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงนิเดอืน คาตอบแทน รายไดประจํา หรอื

ผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 

   ในการยื่นคําขอรับลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวธิใีดวธิหีนึ่ง ดังตอไปนี้ 

   1.รับเงนิสดดวยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธ ิ

   2.โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสทิธ ิหรอืโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม

บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธ ิ
 

วธิกีาร 

   1.ผูที่จะมีสทิธริับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร

หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศ

กําหนดดวยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนนิการได 

   2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผาน

มา ใหถอืวาเปนผูไดลงทะเบยีน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบยีบนี้แลว 

   3.กรณผูีสูงอายุที่มีสทิธไิดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ ใน

ปงบประมาณถัดไป          

10 นาที กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

10 นาที 

2. หนวยงาน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

หรอืผูรับมอบอํานาจ ยื่น

คําขอพรอมเอกสาร

หลักฐาน และเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบยีน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบยีนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบยีน

ให 

ผูขอลงทะเบยีนหรอืผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

5 นาที กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 5 

นาที 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ คอื 

องคการบรหิาร

สวนตําบลดงเย็น) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   15 นาที 

 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

   - ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูป

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ถายพรอมสําเนา 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงฝิาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณทีี่ผู

ขอรับเงนิเบี้ยยัง

ชีพ ผูประสงค

ขอรับเงนิเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสอืมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงฝิาก - 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณผูีขอรับเงนิ

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงนิเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคารของ

ผูรับมอบ

อํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 

 

16. คาธรรมเนยีม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนยีม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

  1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

 2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
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หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

  1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

  2) ตัวอยางการกรอกแบบคําขอข้ึนทะเบยีนผูสูงอาย ุ

 

 

วันท่ีพิมพ 27/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


