
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้  ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
ตั้งแต่เวลำ 08.30–12.00 และ 13.00–16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552  ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณ
ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 6 มำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ ณ ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก ำหนด 
หลักเกณฑ์ 
 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชำติไทย  
  (2) มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
  (3) มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ใน
สถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำ หรือผลประโยชน์
อย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ำ ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 

/(1) รับเงินสด... 
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  (1) รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
  (2) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำม
บุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

วิธีกำร 
 1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไป ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ด้วยตนเอง
หรือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรได้ 
 2. กรณีผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำให้ถือ
ว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 
 3. กรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
   
ขั้นตอน  หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
ในปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ 
พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
ระยะเวลำ  10  นำที 

งำนสวัสดิกำรสังคม  ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียน  
และเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
ระยะเวลำ 10 นำที  

งำนสวัสดิกำรสังคม  ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. ออกใบรับลงทะเบียน ตำมแบบยื่นค ำขอ 
ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ 
ระยะเลำ 10 นำที  

งำนสวัสดิกำรสังคม  ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ระยะเวลำ 
ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกำยน  ถึง  30 พฤศจิกำยน  ของทุกปี  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 
08.30 – 12.00 และ 13.00 – 16.30 น. ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นำทีต่อรำย และองค์กำรบริหำรส่วน-
ต ำบลน้ ำพ้ี จะปิดประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิภำยใน 15 วนันับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรลงทะเบียน 

/รำยกำร... 



-3- 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ดังนี้ 
 (1) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย 
      พร้อมส ำเนำ      จ ำนวน  1  ชุด 
 (2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ    จ ำนวน  1  ชุด 
 (3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร)      จ ำนวน  1  ชุด 
 (4) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบ
อ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)   จ ำนวน  1  ชุด 
 (5) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ)  จ ำนวน  1  ชุด 
 

ค่ำธรรมเนียม 
- ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรรับลงทะเบียน 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น หรือเมื่อประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิไม่ปรำกฏรำยชื่อผู้ลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียน คัดค้ำนได้ที่  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้          
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230   
หมำยเลขโทรศัพท์  055-826048   
หรือทำงเว็บไซต ์ www.namphi.go.th 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 
แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ..... 
 

http://www.namphi.go.th/



