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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:00 - 17:00 น. (ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
1.มีสัญชาติไทย
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2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ
วิธีการ
1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผู
ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจยื่น
คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
และเจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

5 นาที

อบต.บางเลน

1. ระยะเวลา : 5
นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม
อบต.บางเลน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ

3 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
อบต.บางเลน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้ อม
สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคาร)

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา : 3
นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม
อบต.บางเลน

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีมอบ
อํานาจให้
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อบัตร
อื่นที่ออกให้ โดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให้
ดําเนินการแทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก ธนาคารพร้ อม
สําเนาของผู้รับ
มอบอํานาจ (กรณี
ผู้ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้ประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคารของ
ผู้รับมอบอํานาจ)

-

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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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)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
19. หมายเหตุ
-

ทะเบียนเลขที่........................../2565
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สงู อายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผูร้ บั มอบอานาจ) ...................................................................................................เลขประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
---- ที่อยู่.................................................
.............................................................................
ข้อมูลผู้สูงอำยุ
....................................................................................................................................................โทรศั
...............................................
เขียนที่ องค์พกท์ารบริ
หารส่วนตาบลบางเลน
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ......................................... นามสกุล............................................
เกิดวันที.่ ...........เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ปี สัญชาติ........................................มีชื่ออยูใ่ นสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่ .......................หมู่ท/ี่ ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน...........................................
ตาบล...บางเลน......อาเภอ...บางเลน....จังหวัด ...นครปฐม...รหัสไปรษณีย์ ..73130....โทรศัพท์............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผูส้ ูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................
รายได้ต่อเดือน....................................................บาท อาชีพ............................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมือ่ ............................................................................
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสทิ ธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ
 บัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขที่.......................................ชื่อบัญชี.....................................
 “ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนำญ เบี้ยหวัด บำนำญ
พิเศษ บำเหน็จรำยเดือน หรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
 “ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นและยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนกลำงของรัฐ
(ลงชื่อ) .......................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................................
(.................................................................)
(................................................................... )
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมำยเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-๒–
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเลน
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
........................................................................................ มีความเห็นดังนี้
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
(นายธรรมรงค์ พรประสิทธิ์ )
........................................................................................
........................................................................................ กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
(นายวิรัช พรประสิทธิ์)
(ลงชื่อ) ...............................................
(...............................................)
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ลงทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................
(นายสมบัติ อ่อนจันทร์ )

คำสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..........................................................................................
(นายประสพ จันทร์ละมูล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเลนปฏิบตั ิราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเลน
วัน/เดือน/ปี ............................................................................
ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สงู อายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บเพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะได้รับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลามนการลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน....................................
พ.ศ........................เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ
ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนกันยายนของปีนั้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดินจนสิ้นปีงบประมาณ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป

