
คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2552 ก าหนดให้ภายในเดอืนพฤศจิกายนของทกุป ีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีต่นมี

ภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 

 

 

 

 หลักเกณฑ์ 

 

 

    1.มีสัญชาติไทย 

 

    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 

 

    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไป ซ่ึงได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

    4.ไม่เปน็ผูไ้ด้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 

ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรือเงนิอื่นใดในลักษณะเดียวกนั ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะหข์องรัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ได้รับเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผูป้่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

 

    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุโดย

วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

 

       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงนิสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 

       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผู้มสิีทธิ หรือโอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลที่ได้รับมอบอ านาจ

จากผู้มีสิทธิ 

 

 

 วิธีการ 

 

 

     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยืน่ค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อืน่

ด าเนินการได ้

 

     2.กรณีผู้สูงอายุทีไ่ด้รับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้

ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนีแ้ล้ว 

 

     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธไิด้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง



ส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตน  ย้ายไป 

 

 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป)ี)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปงีบประมาณถัดไป          
หรือผู้รับมอบอ านาจ ยืน่ค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คอื องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว))  

20 นาที องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คอื องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัง
พร้าว))  

10 นาที องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยัง

ชีพ ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) - 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้

ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผูรั้บมอบอ านาจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2552  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


