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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน :  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ      

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:00 - 17:00 น. (ไมมีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมี

ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

หลักเกณฑ 

    1.มีสัญชาติไทย 
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    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

    3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดแกผูรับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

       1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

       2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ 

     1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ

อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 

     2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผู

ไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

     3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจย่ืน

คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน

และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

5 นาท ี อบต.บางเลน 1. ระยะเวลา : 5 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

สวัสดิการสังคม   

อบต.บางเลน 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

3 นาที อบต.บางเลน 1. ระยะเวลา : 3 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

สวัสดิการสังคม   

อบต.บางเลน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 นาที 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือบตัร

อ่ืนท่ีออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐท่ี

มีรูปถ่ายพร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ

ผู้ประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ

ผา่นธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือบตัร

อ่ืนท่ีออกให้โดย

หน่วยงานของรัฐท่ี

มีรูปถ่ายพร้อม

สําเนาของผู้ รับ

มอบอํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้ รับ

มอบอํานาจ (กรณี

ผู้ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบีย้ยงั

ชีพผู้สงูอายุ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ

ผ่านธนาคารของ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

หมายเหตุ 127 หมู 4 ต.บางเลน  อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท 0-3430-1509 

เว็ปไซต www.banglenlocal.go.th 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

- 
 

19. หมายเหตุ 

 - 
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