
คูมือสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูทีจ่ะมีอายุครบหกสิบปบริบรูณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป และมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมี

ภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

 

 

 

 หลักเกณฑ 

 

 

    1.มีสญัชาติไทย 

 

    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

 

    3.มีอายุหกสบิปบรบิูรณข้ึนไป ซึง่ไดลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

    4.ไมเปนผูไดรบัสวัสดิการหรอืสทิธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพเิศษ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกัน ผูสงูอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรบัเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรอืองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพกิารและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 

    ในการย่ืนคําขอรบัลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสงูอายุจะตองแสดงความประสงคขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ



โดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 

       1.รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

 

       2.โอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ หรอืโอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรบัมอบ

อํานาจจากผูมสีิทธิ 

 

 

 วิธีการ 

 

 

     1.ผูทีจ่ะมสีิทธิรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบ

อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได 

 

     2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรบัเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 

 

     3.กรณีผูสูงอายุที่มสีิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตน  ยายไป 

 

 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



โทรศัพท 044-666389 website www.muangphai.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจกิายน ของ

ทุกป))  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาท ี

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ในปงบประมาณถัดไป          

หรือผูรบัมอบอํานาจ ย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลกัฐาน และ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 

 

(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

2) 

 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 

ผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุผานธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

4) 

 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

5) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ

ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผู

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย โทรศัพท 044-666389 website 

www.muangphai.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมสีวนรวม กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสงูอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2552  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมือ

ประชาชน 21/09/2015 13:27 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมอืสําหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี



วันที่เผยแพรคูมือ: - 


