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คู�มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู"สูงอายุ 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
2. หน�วยงานเจ"าของกระบวนงาน:สํานักส�งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส�วนร�วม 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให"อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข"อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ7การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุขององค7กรปกครอง-
ส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให"บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข"อบังคับ/ข"อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข"อกําหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข"อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน"อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ"างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผู�สูงอายุ     22/05/2558 15.52  
11. ช�องทางการให"บริการ  

1) สถานท่ีให"บริการท่ีทําการองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง/ติดต�อด�วยตนเอง 
ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป;ดให"บริการ (ไม�เว�นวันหยุดราชการ) ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปEดให�บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปG) 

 
12. หลักเกณฑ> วิธีการ เง่ือนไข(ถ"ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ7การจ�ายเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุขององค7กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินพ.ศ. 2552 กําหนดให�ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปGให�ผู�ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปGบริบูรณ7ข้ึนไปใน
ปGงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถ�วนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุด�วยตนเองต�อ
องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค7กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนด 
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 หลักเกณฑ7 
 

    1. มีสัญชาติไทย 
    2. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามทะเบียนบ�าน 
    3. มีอายุหกสิบปGบริบูรณ7ข้ึนไปซ่ึงได�ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�อองค7กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
     4. ไม�เปKนผู�ได�รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน7อ่ืนใดจากหน�วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค7กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินได�แก�ผู�รับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู�สูงอายุท่ีอยู�ในสถาน
สงเคราะห7ของรัฐหรือองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินผู�ได�รับเงินเดือนค�าตอบแทนรายได�ประจําหรือผลประโยชน7
อย�างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินจัดให�เปKนประจํายกเว�นผู�พิการและผู�ปLวยเอดส7ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห7เพ่ือการยังชีพขององค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2548 
 

  ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุผู�สูงอายุจะต�องแสดงความประสงค7ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต�อไปนี้ 
       1. รับเงินสดด�วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
       2. โอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิหรือโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ี
ได�รับมอบอํานาจจากผู�มีสิทธิ 
 

 วิธีการ 
     1. ผู�ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุในปGงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพร�อมเอกสารหลักฐานต�อ
องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินประกาศกําหนดด�วย
ตนเองหรือมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการได� 
     2. กรณีผู�สูงอายุท่ีได�รับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุจากองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินในปGงบประมาณท่ีผ�านมาให�
ถือว�าเปKนผู�ได�ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุตามระเบียบนี้แล�ว 
     3. กรณีผู�สูงอายุท่ีมีสิทธิได�รับเบ้ียยังชีพย�ายท่ีอยู�และยังประสงค7จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุต�องไปแจ�งต�อ
องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตนย�ายไป 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให"บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู�ท่ีประสงค7จะขอรับ
เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุใน
ปGงบประมาณถัดไป
หรือผู�รับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพร�อมเอกสาร
หลักฐานและเจ�าหน�าท่ี
ตรวจสอบคําร�องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส�งเสริม
การปกครอง
ท�องถ่ิน 

1. ระยะเวลา : 20 นาที  
2. หน�วยงานผู�รับผิดชอบ
คือ  เทศบาลตําบล - 
บ�านฆ�อง 

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน
ตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให�ผู�ขอ
ลงทะเบียนหรือผู�รับ
มอบอํานาจ 
 
 

10 นาที กรมส�งเสริม
การปกครอง
ท�องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 นาที 
(ระบุระยะเวลาท่ีใให�
บริการจริง) 
2. หน�วยงานผู�รับผิดชอบ
คือ เทศบาลตําบลบ�าน-
ฆ�อง 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล"ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู"ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกให�โดย
หน�วยงานของรัฐท่ีมี
รูปถ�ายพร�อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ�านพร�อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร�อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู"ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีท่ีผู�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู�ประสงค7
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุประสงค7
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุผ�าน
ธนาคาร) 

4) หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให�
ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกให�โดย
หน�วยงานของรัฐท่ีมี
รูปถ�ายพร�อมสําเนา
ของผู�รับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให�
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพร�อมสําเนา
ของผู�รับมอบอํานาจ 
(กรณีผู�ขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผู�ประสงค7
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุประสงค7
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุผ�าน
ธนาคารของผู�รับ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
     ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 
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17. ช�องทางการร"องเรียน 
1) ช�องทางการร"องเรียนร�องเรียนณช�องทางท่ียื่นคําขอ 

หมายเหตุ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง ๐๓๒-๗๔๔๒๔๑-๒ ต�อ ๒๑๐๘  (งานพัฒนาชุมชน) 
2) ช�องทางการร"องเรียนเว็บไซต7  : www.baankhong.go.th 

หมายเหตุ- 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ 
 

19. หมายเหตุ 
      - 

 
  
 
 
 

 

วันท่ีพิมพ>  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษ7พงศ7 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  


