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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นท่ึใหบริการ: ทองถ่ิน  

8.กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9.ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11.ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. ในวันและเวลาราชการ (มีพักเท่ียง)  

หมายเหตุ - ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปและมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมี

ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

          หลักเกณฑ 

         1.มีสัญชาติไทย 

         2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

         3.มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

         4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ไดแกผูรับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยวิธี

ใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี ้

        1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

        2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ 

        วิธีการ 

        1.ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ

อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได 

        2.กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

        3.กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

 

 

 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป

หรือผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
 

   

 

 

   20 นาที 

 

 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุระยะเวลา

ท่ีใหบริการจริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดินแดง 

2) 

 

 

 

การพิจารณา 
 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ

ย่ืนคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ

อํานาจ 

 
 

 

 

10 นาที 

 

 

องคการบริหารสวน

ตําบลทาดินแดง 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุระยะเวลา

ท่ีใหบริการจริง) 

2. องคการบริหาร

สวนตําบลทาดินแดง 

   ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือบัตร

อ่ืนท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐท่ีมี

รูปถายพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบานพรอม

สําเนา 
- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอมสาํเนา 

(กรณีท่ีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือบัตร

อ่ืนท่ีออกใหโดย

หนวยงานของรัฐท่ีมี

รูปถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูประสงค

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

            ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

        ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1)    องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

        โทรศัพท ๐๓๕-๓๙๗-๐๕๐ 

        www.thadindang.go.th 

  2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

       แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

- 

 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวปรนิดา เอี่ยมโอภาส 

อนุมัติโดย นายองคการบริหารสวนตําบลทาดิน



5/5 
 

แดง 

เผยแพรโดย นางสาวปรนิดา เอี่ยมโอภาส 

 

 

 
 


