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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0   วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน   0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ    

22/05/2558 15:52  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีท าการองค์การบิรหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 
2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหผู้ท้ี่จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คุณสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ตนมี
ภูมิล าเนาณส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานที่ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 



2/6 
 

 หลักเกณฑ์ 
 
    1.มีสญัชาติไทย 
    2.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    4.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวสิาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ไดแ้ก่ผูรั้บบ านาญเบี้ยหวดับ านาญพเิศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูสู้งอายทุี่อยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูไ้ดรั้บเงินเดือนค่าตอบแทนรายไดป้ระจ าหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนที่รัฐหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ ายกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 
                ในการยืน่ค  าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายผุูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายโุดยวธีิใดวธีิหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       1.รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 
       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดรั้บมอบ
อ านาจจากผูมี้สิทธิ 
 
 วิธีการ 
     1.ผูท้ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนดดว้ยตนเองหรือมอบ
อ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได ้
 
     2.กรณีผูสู้งอายทุี่ไดรั้บเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณที่ผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผู ้
ไดล้งทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบน้ีแลว้ 
 
     3.กรณีผูสู้งอายทุี่มีสิทธิไดรั้บเบี้ยยงัชีพยา้ยที่อยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุอ้งไปแจง้ต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ที่ตนยา้ยไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรับเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจ
ยืน่ค  าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที  
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

2) 

การพจิารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูรั้บ
มอบอ านาจ 
 
 

10 นาที องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที  
(2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี
 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
ส าเนา (กรณีที่ผู ้
ขอรับเงินเบี้ยยงั
ชีพผูป้ระสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายุ
ประสงคข์อรับ
เงินเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (กรณี
มอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออกให้
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมส าเนาของ
ผูรั้บมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจ
ใหด้ าเนินการ
แทน) 

6) 

สมุดบญัชีเงิฝาก
ธนาคารพร้อม
ส าเนาของผูรั้บ
มอบอ านาจ 
(กรณีผูข้อรับเงิน
เบี้ยยงัชีพผู ้
ประสงคข์อรับ
เงินเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายปุระสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคารของผูรั้บ
มอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 
 
 
2) 

ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  ต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร  044-187500    หรือ.www.taladpho.go.th   
หมายเหตุ- 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียน   ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมติัขั้นที่ 1 โดยหวัหนา้

หน่วยงาน 
จัดท าโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาด

โพธ์ิ  อ าเภล าปลายมาศ  
จงัหวดับุรีรัมย ์

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

  
 


