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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:ข้ึนทะเบยีน  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผูสูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ ที่องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ  จังหวัด

ขอนแกน 40110  โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจกิายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณ

ถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทีต่นมีภูมิลําเนาณสํานกังานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนด 

 

 หลักเกณฑ 

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

    3.มีอายหุกสิบปบริบูรณข้ึนไปซึ่งไดลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ 

    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ไดแกผูรับบํานาญเบีย้หวัดบาํนาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกนัผูสูงอายทุี่อยูในสถานสงเคราะห

ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิน่จัดใหเปนประจํายกเวนผูพกิารและผูปวยเอดสตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจายเงนิสงเคราะหเพื่อการยังชพีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

 

     ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายโุดยวธิีใดวิธีหนึง่ดังตอไปนี้ 

       1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

       2.โอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับ

มอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

 

 วิธีการ 

     1.ผูที่จะมสิีทธิรับเงนิเบีย้ยังชพีผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยืน่คําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ณสถานที่และภายในระยะเวลาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดดวยตนเองหรือ

มอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนนิการได 

     2.กรณีผูสูงอายทุี่ไดรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถอืวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยงัชีพผูสูงอายตุามระเบียบนีแ้ลว 
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     3.กรณีผูสูงอายทุี่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชพียายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบีย้ยงัชพีผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิน่แหงใหมที่ตนยายไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบยีนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) / องคการ

บริหารสวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) / 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี
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14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 4011 0 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ – 

2)   ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

  หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช ศรีภูม ิ

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


