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งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการและสังคม 
 

 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2552 กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป และมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมี

ภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 
 

หลักเกณฑ 
 1. มีสัญชาติไทย 

  2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

  3. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนของ

ถ่ิน ไดแก ผูรับบำนาญ เบ้ียหวัดบำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือผลประโยชนอยางอื่นท่ีรัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดใหเปนประจำ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ในการยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ

อำนาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ   

1. ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกำหนดดวยตนเอง หรือมอบ

อำนาจใหผูอื่นดำเนินการได 

2. กรณีผูสูงอายุท่ีไดรบัเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

3. กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตน  ยายไป 

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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 สถานท่ีใหบริการ 
ท่ีทำการองคกาารบริหารสวนตำบลหัวหวา/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 นาที 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท่ีประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ในปงบประมาณถัดไป          
หรือผูรับมอบอำนาจ ยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอำนาจ 
 

10 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถายพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสำเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบีย้ยังชีพ 
ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

ช่องทางการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 

- 

5) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีรูปถายพรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให
ดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ (กรณีผู
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทำเคร่ืองหมาย √ ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน  

ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 

ชื่อ-สกุล(ผูรับมอบอํานาจ).....................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบ

อํานาจ -- -- ท่ีอยู........................................... 

...............................................................................................................................โทรศัพท................................. 
 

ขอมูลผูสูงอายุ 

           เขียนที่................................................  
       วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ..........  
 ดวยขาพเจา ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................นามสกุล........ .............................. 
เกิดวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ............... อายุ...................ป สัญชาติ.............................. ..........       
มีชื่ออยูในสําเนา ทะเบียนบานเลขที่..............................หมูที่/ชุมชน............ตรอก/ซอย...................................... .......    
ถนน...........................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท.....................................  
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ ผูสูงอายุที่ยื่นคําขอ - - - - 
สถานภาพสมรส   โสด      สมรส     หมาย    หยาราง  แยกกันอยู   อ่ืน ๆ ..................... 
รายไดตอเดือน...............................บาท  อาชีพ...............................................................................  
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
 ไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ     ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ   ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ.........................................  

มีความประสงคขอรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยวิธ ี
ดังตอไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ
  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธ ิ   โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที่ไดรับ 

มอบอํานาจจากผูมีสิทธิพรอมแนบเอกสาร ดังนี ้
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืน ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย   
  สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง  
ทุกประการ 

(ลงชื่อ)........................................................                 (ลงชื่อ)..................................................... 
      (.........................................................)              (.....................................................)  
     ผูยื่นคําขอ / ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                   เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน  

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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ย่ืนแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี..................................เดือน..............................พ.ศ. .......................... 
 
  การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเร่ิม   รับเงิน เบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในอัตราแบบข้ันบันได ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน กรณีผูสูงอายุ
ยายท่ีอยูไปอยูท่ีอื่น (ต้ังแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จะตองไปลงทะเบียนย่ืนคำขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้เพื่อการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง
ย่ืนคำขอกอนสิ้น 

 
 
 
 
 

 

 

 

ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
---- แลว 
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
   (ลงชื่อ).................................................................. 
   (............................................................) 
                    เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลบางเดชะ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับลงทะเบียน   ไมสมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................... 
                          ( ...................................... ) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................... 
                         ( .......................................... ) 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) .......................................................... 
                         ( ......................................... ) 

คำสั่ง 
           รับลงทะเบียน     ไมรับลงทะเบียน   อ่ืนๆ .............................................................................................. 
 
                                                 
                                              (ลงชื่อ)...........................................................                                                             
                                                       นายกองคการบริหารสวนตำบล                                                  
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หนังสือมอบอำนาจ 
 

ท่ี........................................................ 
วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ........................ 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ........................................................ซึง่เปนผูถือบัตร...................................... 
เลขท่ี............................................................ออกให ณ.....................................เมื่อวันท่ี.......................................อยูบานเลขท่ี
..............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย........................ถนน............................แขวง/ตำบล........................เขต/อำเภอ
....................................จังหวัด ..........................................  รหัส ไปรษณีย ............................. 
 ขอมอบอำนาจให ............................................................................ซึง่เปนผูถือบัตร............................... 
เลขท่ี ......................................................... ออกให ณ ..................................เมื่อวันท่ี ........................................ 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี ..........ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................  แขวง/ตำบล ...................... 
เขต/อำเภอ .................................. จังหวัด ..............................................  รหัส ไปรษณีย ................................. 
 เปนผูมีอำนาจ...................................................................................................แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอำนาจไดกระทำ ไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทำ
ดวยตนเองท้ังส้ิน 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ / ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสำคัญตอหนาพยานแลว 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผูมอบอำนาจ 
       (............................................................) 
 
ลงช่ือ.........................................................ผูรับมอบอำนาจ 
       (............................................................) 
 
ลงช่ือ............................................................พยาน 
       (............................................................) 

 
ลงช่ือ............................................................พยาน 
       (............................................................) 

 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สำนักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน สำนักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:  
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2552 
 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 0.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 09:51 
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