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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดอืนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปใน

ปีงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัตคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดว้ยตนเองต่อ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ ์

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

    3.มีอายุหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปซึ่งไดล้งทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ด้รับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรอืองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้แก่ผู้รับบ านาญเบีย้หวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกันผูสู้งอายุที่อยู่ในสถาน

สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ไดรั้บเงินเดอืนค่าตอบแทนรายไดป้ระจ าหรือผลประโยชน์

อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 

ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

       1.รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรั้บมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรอืโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่

ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย

ตนเองหรือมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นด าเนนิการได้ 

     2.กรณีผู้สูงอายุที่ไดรั้บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้

ถอืว่าเป็นผูไ้ด้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แลว้ 

     3.กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิไดรั้บเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไปแจ้งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุใน

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

20 นาที (ระบุ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ปีงบประมาณถัดไปหรือ

ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอ านาจ 

 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัว - 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

ส าเนา (กรณีที่ผู้

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

ส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผู้รับมอบ

อ านาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

ไมม่ีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


