
คู่มือส าหรบัประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปใน
ปีงบประมาณถัดไปและมีคณุสมบัติครบถว้นมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานทีท่ี่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
หลักเกณฑ ์
1.มีสัญชาติไทย 
2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณข์ึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรอืองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก่ผูร้ับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธ ิ
2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 
 
วิธีการ 
1.ผู้ที่จะมีสิทธริับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย
ตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
2.กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่า
เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แลว้ 
3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
ช่องทางการให้บรกิาร 



 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 นาที 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
หรือผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา))) 

20 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
(หมายเหตุ: ((1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุช่ือ) / องค์การ
บริหารส่วนต าบล.....(ระบุช่ือ) / เมืองพัทยา))) 

10 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรปูถา่ยพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมุดบญัชีเงฝิากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณทีีผู่้ขอรบัเงินเบี้ยยังชพี
ผู้ประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 
 
 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 
ฉบบัจริง1ฉบบั 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชนหรอืบตัรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรปูถา่ยพรอ้มส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้
ด าเนนิการแทน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมุดบญัชีเงฝิากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณผีู้
ขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้ประสงค์ขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรบัเงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต–ุ 
 
 

- 

7) 
 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: -) 
- 
 

 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลชุมพล อ าเภอศรีนครินทร ์จังหวัดพัทลุง 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
สุทธิศา 01/09/2558 13:09 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


