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คู่มอืส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอำยุ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซา้ย 

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน  ส านักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบล

ชา้งซ้าย อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ   องคก์ารบริหารสว่นต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม                     

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)ี 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ท่ีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและมี

คุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีตนมี

ภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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 หลักเกณฑ ์

    1. มสีัญชาติไทย 

    2. มภีูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

    3. มอีายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    4. ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวัสดกิารหรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้แก่ผู้รับบ านาญเบ้ียหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรอื

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ไดรั้บเงินเดอืนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรอืผลประโยชนอ์ย่างอื่นท่ีรัฐหรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเวน้ผู้สูงอายแุละผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

 ในกำรยืน่ค ำขอรับลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชพีผู้สูงอำยุโดยวิธใีดวิธหีนึ่งดังต่อไปนี ้

       1.รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

       2.โอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ

อ านาจจากผู้มีสทิธิ 

 วิธีกำร 

1. ผู้ท่ีจะมีสทิธิรับเงินเบ้ียยังชพีผู้สูงอายุในปงีบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้

ผู้อ่ืนด าเนนิการได ้ ยื่นเอกสารดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจรงิ (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. ทะเบียนบ้านฉบับจรงิ  (พร้อมส าเนา/รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. กรณีผู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้

ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

3. กรณผีู้สูงอายุท่ีมีสทิธิได้รับเบ้ียยังชีพยา้ยท่ีอยูแ่ละยังประสงค์จะรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

กรณผีู้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแล้วย้ายภูมิล าเนา (ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้สูงอายุต้องด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้าย

ภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม ่(เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้สูงอายุ

ไม่ด าเนินการยื่นค าร้องขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอีกคร้ัง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิล าเนาเข้าไปอยู่ใหม่

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงเดอืนท่ีย้ายภูมลิ าเนาเท่านัน้ 

4.  กรณผีู้สูงอายุท่ีได้รับเงินเบ้ียยังชีพฯเสียชวีติ  ผู้ดูแลหรือญาตขิองผู้สูงอายุท่ีเสียชวีติต้องแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลช้างซ้าย ทราบ ภายใน 3 วัน 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุในปงีบประมาณถัดไป

หรือผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ

20 นาที ส านักงานปลัด 

อบต.ชา้งซ้าย 

1. ระยะเวลา: 20 นาที  

2. หนว่ยงาน 

นายประสิทธ์ิ ดิษสระ 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

พร้อมเอกสารหลักฐานและ

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค ารอ้งขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 

2) 

การพจิารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ

ยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบ

อ านาจ 

 

10 นาที ส านักงานปลัด 

อบต.ชา้งซ้าย 

1. ระยะเวลา: 10 นาที 

2. หนว่ยงาน 

นายประสิทธ์ิ ดิษสระ 

นักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นท่ีออกให้โดยหนว่ยงาน

ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา - 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชเีงิฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา (กรณท่ีีผู้ขอรับ

เงินเบีย้ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นท่ีออกให้โดยหนว่ยงาน

ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบอ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 

 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหต ุ

6) 

สมุดบัญชเีงิฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณผีู้ขอรับเงินเบ้ีย

ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ีย

ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไม่มีเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไมม่คี่าธรรมเนยีม 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7  ต าบลช้างซ้าย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มอืกำรกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

19. หมำยเหต ุ

- 


