
คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำยุ  
หน่วยงำนทีใ่ห้บริกำร  :  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่เยน็ 

หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูมี้สัญชาติไทย มีภูมิส าเนาอยูใ่นเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ตามทะเบียนบา้น 
2. มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ 
3. ไม่เป็นผูไ้ด้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้แก่ ผูรั้บเงินบ านาญ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด ในลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูท่ี้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐ หรือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้เป็นประจ า ยกเวน้คนพิการและผูป่้วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  

หมำยเหตุ 

1) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเร่ิมนบัระยะเวลาตั้งแต่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือ 
ประชาชนเรียบร้อยแลว้ 
2) กรณีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได ้
เจา้หนา้ท่ีจะจดัท าบนัทึก ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐานท่ียื่นเพิ่มเติม โดยผูย้ื่นค าขอจะตอ้ง
ด าเนินการแกไ้ขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึกดงักล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผูย้ื่นค าขอ           
ละทิ้งค าขอ โดยเจา้หนา้ท่ีและผูย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทึกดงักล่าว และจะมอบส าเนาบนัทึกความ
บกพร่องดงักล่าวใหผู้ย้ืน่ค  าขอหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
3) เจา้หนา้ท่ีจะแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอรับทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีพิจารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง 
พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  



ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนัจนัทร์ ถึง 
วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่ 
เวลา 08:30 - 16:30 น.  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บริกำร 
งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบล
แม่เยน็ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่เยน็ อ าเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย 57280 โทรศพัท/์โทรสาร 0-5395-7070  
หมายเหตุ: (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 
เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 – เดือน
กนัยายน 2562 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ยกเวน้ 
วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์                           
ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 16.30 น.) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ   
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 วนัท าการ  

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิขอบ 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละ 
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย) (ด าเนินการพร้อม 
ขั้นตอนท่ี 2) 
หมายเหตุ: (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือน
พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 – เดือนกนัยายน 
2562 ในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ยกเวน้ วนัหยดุราชการ และ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 16.30 น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน              
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูม้ายืน่แบบค าขอลงทะเบียนรับเงิน 
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
(หมายเหตุ: (ด าเนินการหลงัปิดรับลงทะเบียนทั้งหมด) 

30 วนัท าการ งานสวสัดิการและ
พฒันาชุมชน             
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่เยน็ 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 
ล ำดับ ช่ือเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (บตัรประจ าตวัประชาชนผูสู้งอาย)ุ 

กรมการปกครอง 

2) ล ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ทะเบียนบา้นผูสู้งอาย)ุ 

กรมการปกครอง 

3) บัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณมีอบอ ำนำจ)                        
กำรลงทะเบียน หรือกำรรับเงินแทนผู้สูงอำยุ ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) หนังสือมอบอ ำนำจกำรลงทะเบียน (กรณมีอบอ ำนำจกำร ลงทะเบียน
แทนผู้สูงอำยุ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

5) หนังสือมอบอ ำนำจกำรรับเงิน (กรณมีอบอ ำนำจกำรรับเงินแทน 
ผู้สูงอำยุ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมการปกครอง 

6) หน้ำสมุดบัญชีธนำคำร (กรณรัีบเงินผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ล ำเนำ  1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

 

 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอยีดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่เยน็               
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 57280 
(หมายเหตุ: หมายเลขโทรศพัท ์0-5395-7070) 

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.llll.go.th /                                  
ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ล.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
 

(หมายเหตุ: -) 
2) หนงัสือมอบอ านาจ 

 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมำยเหตุ 

http://www.llll.go.th/


ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ช่ือกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ลงทะเบียน  

กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 
2) ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 

กฎหมำยข้อบังดับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ 
ผูสู้งอาย ุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 30 วนั 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  
จ  านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุงานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่เยน็ 


