
คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอาย ุ
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบีย้ยังชพีผูสงูอายขุององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 
กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมอีายคุรบหกสิบปบรบิูรณข้ึนไปในปงบประมาณถดัไปและมีคุณสมบตัิ
ครบถวนมาลงทะเบยีนและยื่นคําขอรบัเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่ตนมีภูมิลาํเนาณ
สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
 
 
 
 หลักเกณฑ 
 
 
    1.มีสญัชาติไทย 
 
    2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 
 
    3.มีอายหุกสบิปบริบูรณขึ้นไปซ่ึงไดลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสงูอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 
    4.ไมเปนผูไดรับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรฐัวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกผูรบั
บาํนาญเบีย้หวัดบาํนาญพิเศษหรือเงินอืน่ใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นผูไดรับเงนิเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจดัใหเปนประจํา
ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยงัชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่พ.ศ. 2548 
 
ในการยืน่คําขอรับลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายผุูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผูสงูอายุโดยวธิีใด
วิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 
 
       1.รับเงนิสดดวยตนเองหรือรับเงนิสดโดยบคุคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสทิธ ิ
 
       2.โอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีไดรับมอบอาํนาจ
จากผูมีสิทธ ิ
 
 
 วิธกีาร 
 
 
     1.ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยืน่คําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ณสถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืน
ดําเนินการได 
 
     2.กรณีผูสูงอายุทีไ่ดรบัเงินเบีย้ยงัชพีผูสงูอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมาใหถอืวาเปนผูได
ลงทะเบยีนและยื่นคําขอรบัเบีย้ยงัชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 
 
     3.กรณีผูสูงอายุทีม่สีิทธิไดรับเบี้ยยงัชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายตุองไปแจงตอองคกรปกครอง



สวนทองถิน่แหงใหมท่ีตนยายไป 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.
นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร (ไมเวนวันหยดุราชการ) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 นาที 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท่ีประสงคจะขอรับเบีย้ยังชพีผูสงูอายุในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือองคการบริหารสวนตําบลธาร
ทหาร)) 

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบยืน่คําขอลงทะเบยีนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือองคการบริหารสวนตําบลธาร
ทหาร)) 

10 นาที กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั
ทีม่รีูปถายพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมดุบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสาํเนา (กรณีทีผู่ขอรบัเงนิเบี้ยยัง
ชีพผูประสงคขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุประสงคขอรบัเงินเบีย้ยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจใหดําเนินการแทน) - 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง1ฉบบั 

สําเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

5) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกใหโดยหนวยงานของรฐั
ทีม่รีูปถายพรอมสาํเนาของผูรับมอบอาํนาจ (กรณีมอบอาํนาจให
ดําเนินการแทน) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมดุบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสาํเนาของผูรบัมอบอาํนาจ (กรณีผู
ขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูประสงคขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอาํนาจ) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) แบบคาํขอลงทะเบยีนรับเงินเบีย้ยงัชพีผูสงูอาย ุ

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสงูอาย ุ

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกัสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่นสํานักสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมสีวนรวม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายขุององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2552 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรบัเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุอบต.ธารทหารศุภาณชัชาสําเนาคูมือ
ประชาชน 28/08/2015 10:41 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


