
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนที ่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าลบมหาชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
.................................................................................................................................................................................... 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอีและในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี ให้ผู้ท่ีจะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไป 
และมีคุณสมบัติครบถ้วน มำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นท่ีตนมีภูมิล ำเนำ ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นก ำหนด  
 

หลักเกณฑ์ 
1. มีสัญชำติไทย 
2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
3. มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถ ิ่น 
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ได้แก่  
 ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดบ ำนำญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอำยุ  ท่ีอยูในสถำนสงเครำะห์
ของรัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได ้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจ ำ หรือผลประโยชน์อย่ำงอื่น 
ท่ีรั ฐหรืออง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้ เป็นประจ ำยกเวัน ผู้พิกำรและ ผู้ป  ่วยเอดส์  ตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 ในกำรยื่นค ำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุจะด้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงิน  
เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
2..โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลท่ี  

ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
 

วิธีกำร 
1. ผู้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไปยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถำนท่ีและภำยในระยะเวลำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดด้วยตนเอง  
หรือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรได้ 
2. กรณีผู้สูงอำยุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็น 
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 
3. กรณีผู้สูงอำยุท่ีมีสิทธิไต้รับเบี้ยยังชีพย้ำยท่ีอย  ่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต้องไปแจ้งต่อองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ำยไป  
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทหาชัย อ ำเภอไทรงำม 
จังหวัดท ำแพงเพชร ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน ่วยงำน 
หมำยเหตุ: โทรศัพท์ 0 5574 1989 
ระยะเวลำเป็ดให้บริกำร 1-30 พฤศจิกำยนของทุกป ี 

ระยะเวลำเป็ดให้บริกำร  
เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ กึง วันศุกร์  
ต่ังแต่ เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
(ยกเว้นวันหย ุดท่ีทำงรำชกำรท ำหนด)  
 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 นำที 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 
กำรตรวจสอบเอกสำร 
รันค ำขอลงทะเบียน/ตรวจสอบเอกสำร 

10 นำที องค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัย 

2 
กำรพิจำรณำ 
เสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ / 
พิจำรณำรับลงทะเบียน 

5 นำที องค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัย 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพี ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1 บัตรประจ ำตัวประซำซน  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ล ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวฃองผู้สูงอำยุ พร้อมลงนำมรับรอง 
ส ำเนำถ  กต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2 ส ำเนำทะเบ ยนบำ้น  
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สูงอำยุ พร้อมลงนำมรับรอง 
ส ำเนำถ  กต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3 หนีังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ สำมำรถขอเอกสำรได้ท ่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
มหาชัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

 
 
 



 
ค่ำธรรมเนี ยม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1 ไม ่มีค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 

 
ช่องทำงกำรร้องเรี ยน แนะน ำบริกำร 

ล ำตับ ช่องทำงกำรร้องเรี ยน / แนะน ำบริกำร 

1 องค์การบร หารส่วนต าบลมหาชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
หมำยเหตุ: โทรศัพท์ 0 5574 1898 

2 ศูนย์บริกำรประซำชน ส ำนกปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตริ 
หมำยเหตุ: เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ต ป้ณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขดดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคูมอกำรกรอก 
ล ำตับ ซ่ือแบบฟอร์ม 

1 แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผ  ้สูงอำยุ 

 
ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท  ่

 
ซ่ือกระบวนงำน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย อ ำเภอไทรงำม จังหวัดก ำแพงเพชร 
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 1) ระเปียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  
ระตับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป  
พีื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคบ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน 
สงเครำะห์เพ  ่อยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ซ่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 


