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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจกิายน ของทุกปี) 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจกิายนของทุกปี ใหผู้ท้ี่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ

ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถว้นมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืสถานที่ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
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 หลักเกณฑ์ 

     1. มีสัญชาติไทย 

     2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

     3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุต่อองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

     4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชนอ์ื่นใดจากหนว่ยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ับบ านาญ เบี้ยหวัดบ านาญพิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุที่อยู่ใน

สถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงนิเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรอื

ผลประโยชน์อย่างอื่นที่รัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผูพ้ิการและผูป้่วยเอดส์ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

                    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผูสู้งอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงนิ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

        1. รับเงนิสดด้วยตนเอง หรือรับเงนิสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

        2. โอนเงนิเข้าบัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้ีสทิธิ หรือโอนเงินเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนาม

บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

 วิธีการ 

      1.ผูท้ี่จะมีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสาร

หลักฐานต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นด าเนนิการได้ 

      2.กรณีผูสู้งอายุที่ได้รับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผา่น

มา ให้ถอืว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุตามระเบียบนีแ้ล้ว 

      3.กรณีผูสู้งอายุที่มสีิทธิได้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงนิเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ต้องไป

แจ้งต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแหง่ใหม่ที่ตนย้ายไป 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุ ใน

ปีงบประมาณถัดไป          

หรอืผูร้ับมอบอ านาจ ยื่น

20 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง  

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุระยะเวลา

ที่ให้บริการจรงิ) 

2. หนว่ยงาน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ค าขอพรอ้มเอกสาร

หลักฐาน และเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าร้องขอ

ลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

จังหวัดเชยีงใหม่ ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา) 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 

ผูข้อลงทะเบียนหรอืผู้รับ

มอบอ านาจ 

 

 

10 นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา  

อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุระยะเวลา

ที่ให้บริการจรงิ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นาที 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพรอ้มส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 
สมุดบัญชเีงิฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เงินเบี้ยยังชพี ผูป้ระสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 

4) 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้ด าเนินการ

แทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

พร้อมส าเนาของผูร้ับมอบ

อ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชเีงิฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของผูร้ับมอบ

อ านาจ (กรณีผูข้อรับเงนิเบี้ย

ยังชพีผูป้ระสงค์ขอรับเงนิเบีย้

ยังชพีผูสู้งอายุประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุผา่น

ธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

หมายเหตุ (053-826839 ต่อ 0) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

หมายเหตุ (053825689) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

หมายเหตุ (053825689) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

- 
 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  
 


