
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบติัราชการ 
 

 

 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 

. 
 
 

งานสวสัดิการสงัคมและพฒันาชุมชน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั 

อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 



โทร 042 133300 – 1 
 

ค าน า 
  งานพฒันาชุมชน ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั มบีทบาท
หน้าทีใ่นการจดัสวสัดกิารสงัคมใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมในเขตต าบลหนองหลกั และสง่เสรมิ
คุณภาพชวีติใหก้บับุคคลเหล่านี้รวมทัง้มบีทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินการรบัลงทะเบยีนผูส้งูอายุ
เพือ่รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ รวมทัง้การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุใหก้บับุคคลดงักล่าว โดยถอื
ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพีขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอายุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 ถงึ ฉบบั
ที ่4  พระราชบญัญตัผิูสู้งอายุ พ.ศ. 2546  
  ดงันัน้ เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่าขอรบับรกิารไดม้คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งมแีนวทางใน
การปฏบิตัหิน้าที ่ ชดัเจน ซึง่จะน าไปสูค่วามสะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้ง ในการขอรบับรกิารใน
เรื่องดงักล่าว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั จงึไดต้ดัท าคมูอืการลงทะเบยีนและยืน่ค า
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ การลงทะเบยีน ขึน้  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั หวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่าคู่มอืฉบบันี้จะเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหผู้ส้งูอายุ มคีวามเขา้ใจทีถู่กต้องถงึสทิธพิงึไดร้บั 
รวมทัง้ทราบแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนซึง่จะเกดิประโยชน์สงูสุดต่อบคุคลดงักล่าวและ
ประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชุมชน 
   ส านกัปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

 
 

1.  คณุสมบติัของผู้มีสิทธิจะได้รบัเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
1. มสีญัชาตไิทย 
2.มภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั (ตามทะเบยีนบา้น) 
3.มอีายุ 60 ปี บรบิูรณ์ ในปีถดัไป (ปัจจุบนั อายุ 59 ปี และตอ้งเกดิก่อนวนัที ่1 ตุลาคม ) 
4.ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบ านาญ เบีย้หวดั บ านาญพเิศษ หรอืเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 
ผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน 
รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัใหเ้ป็นประจ า 
ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชพี
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 

หมายเหตุ 
กรณีไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุอยู่แลว้ และไดย้า้ยเขา้มาในพืน้ทีต่ าบลหนองหลกั จะตอ้งมายื่นค ารอ้ง

ขึน้ทะเบยีน ที ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั อกีครัง้ภายใน เดอืน พฤศจกิายน ของปีเพือ่ใหไ้ดร้บั
สทิธติ่อเนื่อง 
 
2.ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรบัเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ยื่นเอกสาร
หลกัฐาน 

ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายุ ยนืเอกสารหลกัฐาน 
หรอืหนงัสอืมอบอ านาจกรณีมา
แทน 

1 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

2 ลงทะเบยีนใน
ระบบสารสนเทศ 

กรอกแบบฟอรม์ในระบบ
สารสนเทศเบีย้ยงัชพั 

15 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

3 ยื่นเอกสาร พมิพเ์อกสารจากระบบ 3 นาท ี งานสวสัดกิาร  



พจิารณา สารสนเทศใหผู้ย้ ื่นค าขอรบัรอง
เอกสาร ทัง้หมด 

สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

4 แจง้ผลการ
พจิารณา 

ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบ
ยื่นค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีนหรอืผูร้บัมอบอ านาจ 

2 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

เอกสาร หลกัฐาน 
1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ทะเบยีนบา้น 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรบักรณีผู้สูงอายุประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพ

ผู้สูงอายุผ่านธนาคารในกรณีที่มคีวามจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได ้
อาจมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ื่นเป็นผูย้ื่นค าขอรบัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายุแทนได้ 

ในกรณีทีผู่ส้งูอายุไม่สามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองได ้อาจมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นเป็นผูย้ื่นค าขอรบัเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายุได ้โดยใหผู้ร้บัมอบอ านาจตดิต่อ เจา้หน้าที ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 
 

ค าช้ีแจง 
1. ก าหนดวนัจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  ภายในวนัที ่1 - 10  ของเดอืน (ตามความเหมาะสม) 
 
 

 
 
 
 
2.ช่องทางการรบัเงนิ 
 2.1 ผูส้งูอายุประสงคร์บัเงนิสดดว้ยตนเอง  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกัน าเงนิ
สดไปจ่ายใหผู้ม้สีทิธ ิภายในวนัที ่10 ของทุกเดอืน ณ ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั
ก าหนด 
 2.2 ผูส้งูอายุประสงคร์บัเงนิผา่นบญัชธีนาคาร ในนามผูส้งูอายุทีม่สีทิธ ิโดยเงนิจะโอนเขา้
บญัชธีนาคารของผูม้สีทิธ ิทุกวนัที ่10 ของเดอืน หากวนัตรงวนัหยุดใหด้ าเนินการก่อนหนึ่งวนั 
 

3.การค านวณเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุแบบขัน้บนัไดส าหรบัผูส้งูอายุ 



 จ านวนเงนิเบีย้ยงัชพีต่อเดอืนทีผู่ส้งูอายุจะไดร้บัใน ปัจจุบนั การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีให้แก่
ผูส้งูอายุ คดิในอตัราเบีย้ยงัชพีแบบขัน้บนัได  “แบบขัน้บนัได” หมายถงึ การแบ่งช่วงอายุของ
ผูส้งูอายุออกเป็นช่วงๆ หรอืเป็นขัน้ ขึน้ไปเรื่องๆ ตัง้แต่อายุ 60 ปี  

ตารางค านวณเงินเบีย้ยงัชีพรายเดือน 
ส าหรบัผู้สงูอาย ุ (แบบขัน้บนัได) 

ขัน้ท่ี ช่วงอาย ุ จ านวนเงิน(บาท) 
ขัน้ท่ี 1 60-69 ปี 600 
ขัน้ท่ี 2 70-79 ปี 700 
ขัน้ท่ี 3 80-89 ปี 800 
ขัน้ท่ี 4 90 ปีขึ้นไป 1,000 

 
4.การส้ินสดุการรบัเงินเบีย้ยงัชีพ 

1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบฯ 
3. แจง้สละสทิธกิารขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นหนงัสอืต่อองคก์ารบรหิาร  สว่น

ต าบลหนองหลกั 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
ทะเบียนเลขที่ ..................../............... 

แบบคำขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 
ผู้ยื่นคำขอฯ   [   ] แจ้งด้วยตนเอง   [   ] ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องเป็น..........................
กับผู้สูงอายุที่ขอขึ้นทะเบียน ชื่อ – สกุล .............................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
อำนาจ..........................................ที่อยู่...................................................................โทรศัพท์....................................  
       เขียนที ่................................................................ 
 

      วันที่ .......................................................... 
 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ....................................................................................................... 
เกิดวันที่ .......... เดือน ..................................... พ.ศ. ............. อายุ ..............ปี สัญชาติ........... ............... มีชื่ออยู่ใน
สำเนาทะเบียนบ้าน เลขท่ี ...................หมู่ที่   ...........ตำบล หนองหลัก     อำเภอ ไชยวาน      จังหวัด อุดรธานี    
รหัสไปรษณีย์ 4 1 2 9 0   โทรศัพท์ ............................................     หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอ........................................................... .................................. 



สถานภาพสมรส     โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืน ๆ .............................. 
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 
 ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ............................................................... 
      มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก 1 วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง                  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ       โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลได้รับมอบ
อำนาจจากผู้มีสิทธิ           พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 สำเนาบัตรประตัวผู้สูงอายุ หรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
 สำเนาทะเบียนบ้าน 
 สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือน
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็น
ความจริงทุกประการ 

          (ลงชื่อ).........................................ผู้ยื่นคำขอ        (ลงชื่อ)...................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
                  (....................................................)                  (.......................................)  
 
หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว 
.........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
………………………………………………………………………. แล้ว 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 
.........................................................................................  
.........................................................................................  
 
(ลงชื่อ)  
            (.................................................) 
              ................................................ 
                เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล........................... 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับขึ้นทะเบียน     ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ)  
                         (...................................................) 
                          . .................................................. 
กรรมการ (ลงชื่อ)  
                         (....................................................) 
                           .................................................. 
กรรมการ (ลงชื่อ)  
                         (..................................................) 
                          .................................................. 

คำสั่ง 
                รับขึ้นทะเบียน    ไม่รับขึ้นทะเบียน    อ่ืน ๆ .................................... 
 
 



(ลงชื่อ) .............................................. 
                                                             (นายสดุสาคร     ทองใบ) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
 

(ตัดตามรอยประ ให้ผูสู้งอายุท่ียื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้) 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ .................. เดือน.................................................. พ.ศ. ............. ..... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับ
เงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม ...... ถึง เดือนกันยายน ....... กรณีผู้สูงอายุย้ายที่ไปอยู่ที่อ่ืนในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....... จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือภายในเดือนพฤศจิกายน ...... เพ่ือ
เป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 

 
 
 
 

( ตวัอย่าง ) 
หนังสือมอบอ านาจ 

                    ที.่................................................ 

                           วนัที.่............เดอืน............................
พ.ศ. ............... 

 โดยหนงัสอืฉบบันี้ขา้พเจา้.....................................................  .....ซึง่เป็นผูถ้อืบตัร
................................... 
เลขที.่....................................ออกให ้ณ ................................เมื่อวนัที.่...............................อยู่บา้นเลขที่
.............. 
หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล
.............................             เขต/อ าเภอ....................................... จงัหวดั............................................... 

 ขอมอบอ านาจให.้........................................................... ซึง่เป็นผูถ้อืบตัร
.............................................. 
เลขที.่.................................... ออกให ้ณ.............................. เมื่อวนัที.่..............................อยู่บา้นเลขที่
................ 
หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล
............................. เขต/อ าเภอ....................................... จงัหวดั............................................... 



 เป็นผู้มอี านาจ......................................................................................................................... 
แทนขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบในการทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามหนงัสอืมอบอ านาจนี้เสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทัง้สิน้เพือ่เป็นหลกัฐานขา้พเจา้ได ้ลงลายมอืชื่อ/ลายพมิพน์ิ้วมอื ไวเ้ป็นส าคญั
ต่อหน้าพยานแลว้ 

 

 

       ลงชื่อ.................................................ผูม้อบ
อ านาจ 

                 (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................ผูร้บัมอบ
อ านาจ 

                (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน 
           

          (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................พยาน 

(……………………………….…) 

 
 


