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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอาํเภออมกอยจงัหวดัเชียงใหม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผูสูงอาย ุ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลมอนจองอําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 11:38 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

องคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุป) 

 
12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 กําหนดให

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบรบิูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน

และยื่นคําขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผูสูงอายดุวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
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 หลักเกณฑ 

 

 

    1.มีสัญชาติไทย 

 

    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

 

    3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกจิหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญ

เบี้ยหวดับํานาญพิเศษหรือเงินอืน่ใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายทุี่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับ

เงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวย

เอดสตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 

 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยวิธใีดวธิีหนึ่ง

ดังตอไปน้ี 

 

       1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลที่ไดรับมอบอาํนาจจากผูมีสิทธ ิ

 

       2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรอืโอนเงนิเขาบัญชเีงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

 

 

 วิธีการ 

 

 

     1.ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรอืมอบอํานาจใหผูอื่นดาํเนินการได 

 

     2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายจุากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณทีผ่านมาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบยีน

และยื่นคําขอรับเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

 

     3.กรณผีูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยงัประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายตุองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แหงใหมทีต่นยายไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบีย้ยังชีพ

ผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป

หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคาํรองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

20 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาท ี

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบ

ยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ

อํานาจ 

 

 

10 นาที องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวดัเชียงใหม 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาท ี

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

องคการบริหารสวน

ตําบลมอนจอง) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 30 นาท ี

 
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดาํเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตวั

ประชาชนหรือบัตร

อื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรฐัที่

มีรูปถายพรอม

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําเนา 

2) 
ทะเบียนบานพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ

ผูประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตวั

ประชาชนหรือบัตร

อื่นที่ออกใหโดย

หนวยงานของรฐัที่

มีรูปถายพรอม

สําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับมอบ

อํานาจ (กรณีผู

ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ

ผูประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

 
16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนสาํนักปลดัองคการบริหารสวนตําบลมอนจองโทร 0 91697 9019 หรือ  www.monjong.co.th 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ

- 

 

 
19. หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 17/08/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตาํบลมอนจอง

อําเภออมกอยจงัหวัดเชยีงใหมสถ.มท. 

อนุมตัิโดย - 

เผยแพรโดย - 
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