
คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 

หนว่ยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1.ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยงานเดยีว  

4.หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน 

 5.กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2552  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  - 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นาที 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างองิของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพ

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองหาร 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1)  สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่โทร 053-106951 /ตดิต่อ

ดว้ยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหาร 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น.                

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกปี) 
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12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถา้มี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณข์ึ้นไปใน

ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง

ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรือสถานที่ที่

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ์ 

 1.มีสัญชาติไทย 

 2.ภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 

 3. มมีีอายุหกสิบปบีริบรูณ์ขึ้นไปซึ่งได้ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

 4. ไม่เป็นผู้ไดร้ับสวัสดิการหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื่นใดจากหนว่ยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่นได้แก่ผู้รบับ านาญเบีย้หวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกันผู้สูงอายุที่อยู่ใน

สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นผู้ได้รับเงินเดอืนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือ

ผลประโยชนอ์ย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผูป้่วยเอดสต์าม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นพ.ศ. 

2548 

 ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวธิหีนึ่งดังตอ่ไปนี้ 

 1. รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

 2.โอนเงินเขา้บัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผู้มีสทิธหิรือโอนเงินเขา้บัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคล

ที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธ ิ

 วิธีการ 

 1.ผู้ที่จะมีสิทธริับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสาร

หลักฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดดว้ยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนนิการได้ 

 2.กรณีผู้สูงอายุที่ไดร้บัเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่าน

มาให้ถอืว่าเป็นผู้ไดล้งทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แลว้ 

 3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสทิธไิด้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุตอ้งไป

แจ้งตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของ

ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1. การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับ

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุใน

ปีงบประมาณถัดไป

หรือผู้รบัมอบอ านาจ

ย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร

หลักฐานและเจ้าหนา้ที่

ตรวจสอบค าร้องขอ

ลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

20 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที 

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

ต าบลหนองหาร) 

2. การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียน

ตามแบบย่ืนค าขอ

ลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือ

ผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

10 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที 

2. หนว่ยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

ส านัก

ปลัดเทศบาล

ต าบลหนองหาร) 

      

      

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาที 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดข้ันตอน 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1. บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือบัตรอื่นที่

ออกให้โดยหนว่ยงาน

ของรัฐที่มรีูปถ่ายพรอ้ม

ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2. ทะเบียนบ้านพร้อม

ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3. สมุดบัญชีเงฝิาก

ธนาคารพร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบีย้

ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับ

เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรบัเงินเบีย้

ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4. หนังสอืมอบอ านาจ 

(กรณีมอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5. บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดย

หนว่ยงานของรัฐที่มีรปู

ถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ (กรณีมอบ

อ านาจให้ด าเนนิการแทน) 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

6. สมุดบัญชีเงฝิาก

ธนาคารพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบอ านาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ยัง

ชีพผู้ประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรบัเงินเบีย้

ยังชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 1)ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 หมายเหตุ -  

17. ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองหารอ.สันทรายจ.เชียงใหม่ 053-

350328 

หมายเหตุ-  

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

  - 

19. หมายเหตุ   - 

  

 


