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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบีย้ยังชีพผูสงูอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการทีท่ําการ องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

 ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบีย้ยังชีพผูสงูอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2552 

กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสบิปบรบิูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปและมคุีณสมบัติ

ครบถวนมาลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมลิําเนาณ

สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

 

 หลักเกณฑ 

 

    1.มีสญัชาติไทย 

 

    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

 

    3.มีอายุหกสบิปบรบิูรณข้ึนไปซึ่งไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

    4.ไมเปนผูไดรบัสวัสดิการหรอืสทิธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรอืองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก

ผูรบับํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพเิศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสงูอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นทีร่ัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 

 

ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุโดยวิธี

ใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 

 

       1.รับเงินสดดวยตนเองหรอืรบัเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจจากผูมสีิทธิ 

 

       2.โอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ

จากผูมีสทิธิ 

 

 

 วิธีการ 

 

 

     1.ผูทีจ่ะมสีิทธิรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่และภายในระยะเวลาทีอ่งคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ

อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได 

 

     2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเบี้ยยังชีพผูสงูอายุตามระเบียบน้ีแลว 

 

     3.กรณีผูสูงอายุที่มสีิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 

 

 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรบัมอบอํานาจ

ย่ืนคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด

ขอนแกน 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อําเภอหนองสอง

หอง จงัหวัด

ขอนแกน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงฝิาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผานธนาคาร) 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถาย

พรอมสําเนาของ

ผูรบัมอบอํานาจ 

(กรณีมอบอํานาจ

ใหดําเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชีเงฝิาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรบัเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรบัย่ืนเพิม่เติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

โทร.043-210-336,043-210-395 

http://www.takuapha.go.th 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


