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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธาน ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทยัธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา    -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ   0 วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 22:32 การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงนิ     

เบี้ยยงัชีพผูสูงอาย ุ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 0-565-10753/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบีย้ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูทีจ่ะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป และ
มีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตน
มีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่หรือสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนด 
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หลักเกณฑ 
    1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 
    3. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบยีน และยืน่คําขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงนิอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน ผูสูงอายทุี่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจดัใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
         ในการยืน่คําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชพี
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
         1. รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
         2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ 
 วิธีการ 
     1. ผูที่จะมีสิทธิรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยืน่คําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนนิการได 
     2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปน
ผูไดลงทะเบยีน และยืน่คําขอรับเบีย้ยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 
     3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบีย้ยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตน  ยายไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบีย้ยัง
ชีพผูสูงอายุ ใน
ปงบประมาณถัดไป          
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคํา
ขอพรอมเอกสารหลักฐาน 
และเจาหนาที่ตรวจสอบคํา
รองขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

10 นาท ี องคการบริหาร
สวนตําบล   
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :  
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
อบต.หนองฉาง   
อ.หนองฉาง       
จ.อุทัยธาน)ี 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบยีนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบยีนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ 
 
 

5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบล  
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :     
5 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
อบต.หนองฉาง  
อ.หนองฉาง       
จ.อุทัยธาน)ี 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาท ี
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
 

ทะเบยีนบาน
พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 
 
 
 
 
 
 

สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่   
ผูขอรับเงินเบี้ย   
ยังชีพ ผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ย    
ยังชีพผูสูงอายุ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

 
 
 
 

ประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผาน
ธนาคาร) 

4) หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบ
อํานาจให
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมุดบัญชีเงนิ
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีผูขอรับ  
เงินเบี้ยยังชีพ    
ผูประสงคขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ย   
ยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 
16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน อบต.หนองฉาง 9/1 ม.2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  0-565-10753 

หมายเหตุ - 
2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

- 
 

19. หมายเหต ุ
         - 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล      

หนองฉาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


