
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยุ 
หน่วยงำนทีร่บัผิดชอบ: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยุ 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยขุององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2552 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน 

กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำย ุ 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร กฤษณำ ส ำเนำคูม่ือประชำชน 
21/07/2015 13:04  

11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  
1) สถำนทีใ่ห้บรกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร  85  หมู่ที ่ 5  

ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร  
044-756344/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บรกิำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ (ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร 1 – 30 พฤศจิกำยน ของทกุปี) 

 
 
12. หลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยขุององค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิ่น พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจกิำยนของทกุปี 



ให้ผู้ทีจ่ะมีอำยคุรบหกสบิปีบรบิูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถดัไป 
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนมำลงทะเบียน 
และยืน่ค ำขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยดุ้วยตนเองต่อองค์กรปกครองสว่นทอ้
งถิ่นทีต่นมีภูมิล ำเนำ ณ 
ส ำนกังำนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรอืสถำนทีท่ีอ่งค์กรปกครองส่ว
นทอ้งถิ่นก ำหนด 
 หลกัเกณฑ์ 
    1.มีสญัชำติไทย 
    2.มีภูมิล ำเนำอยูใ่นเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
    3.มีอำยหุกสบิปีบรบิูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน 
และยืน่ค ำขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยตุ่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
    
4.ไม่เป็นผู้ได้รบัสวสัดิกำรหรอืสิทธปิระโยชน์อืน่ใดจำกหน่วยงำนภำครฐั 
รฐัวสิำหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รบับ ำนำญ 
เบี้ยหวดับ ำนำญพิเศษ หรอืเงินอืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั 
ผู้สงูอำยุทีอ่ยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรฐัหรอืองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
ผู้ได้รบัเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำ 
หรอืผลประโยชน์อยำ่งอืน่ทีร่ฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัให้เป็นปร
ะจ ำ ยกเวน้ผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
วำ่ด้วยกำรจำ่ยเงินสงเครำะห์เพือ่กำรยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2548 
    ในกำรยืน่ค ำขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำย ุ
ผู้สงูอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยโุดยวธิีใดวธิี
หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
       1.รบัเงินสดด้วยตนเอง 
หรอืรบัเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ ำนำจจำกผู้มีสทิธิ 
       2.โอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสทิธ ิ
หรอืโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลทีไ่ด้รบัมอบอ ำนำจจำก
ผู้มีสทิธิ 
 วธิกีำร 
     1.ผู้ทีจ่ะมีสิทธิรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยใุนปีงบประมำณถดัไป 
ยืน่ค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ 
สถำนทีแ่ละภำยในระยะเวลำทีอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกำศก ำหนด
ด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้ผู้อืน่ด ำเนินกำรได้ 
     
2.กรณีผู้สงูอำยทุีไ่ด้รบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยุจำกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่
นในปีงบประมำณทีผ่่ำนมำ ให้ถือว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียน 
และยืน่ค ำขอรบัเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยตุำมระเบียบน้ีแล้ว 
     3.กรณีผู้สงูอำยทุีม่ีสิทธิได้รบัเบี้ยยงัชีพย้ำยทีอ่ยู ่
และยงัประสงค์จะรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำย ุ



ต้องไปแจง้ต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ทีต่น  ยำ้ยไป 
 
 
 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำให้บรกิ

ำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ผู้ทีป่ระสงค์จะขอรบั
เบี้ยยงัชีพผู้สงูอำย ุ
ในปีงบประมำณถดั
ไป          
หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจ 
ยืน่ค ำขอพรอ้มเอกส
ำรหลกัฐำน 
และเจ้ำหน้ำทีต่รวจ
สอบค ำรอ้งขอลงทะเ
บียน 
และเอกสำรหลกัฐำ
นประกอบ 

20 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(1. 
ระยะเวลำ 
: 20 นำท ี
) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรบัลงทะเบีย
นตำมแบบยืน่ค ำขอ
ลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรอื
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

10 นำที องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(1. 
ระยะเวลำ 
: 10 นำท ี
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นำที 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
หรอืบตัรอืน่
ทีอ่อกให้โด
ยหน่วยงำน
ของรฐัทีม่ีรู
ปถ่ำยพรอ้ม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้ำน
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงิ
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำ 
(กรณีทีผู่้ขอ
รบัเงินเบี้ยย ั
งชีพ 
ผู้ประสงค์ข
อรบัเงินเบี้ย
ยงัชีพผู้สงูอำ
ยปุระสงค์ขอ
รบัเงินเบี้ยย ั
งชีพผู้สงูอำยุ
ผ่ำนธนำคำร
) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนงัสอืมอบ
อ ำนำจ 
(กรณีมอบ
อ ำนำจให้ด ำ
เนินกำรแท
น) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน
หรอืบตัรอืน่
ทีอ่อกให้โด
ยหน่วยงำน
ของรฐัทีม่ีรู
ปถ่ำยพรอ้ม

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ส ำเนำของผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 
(กรณีมอบ
อ ำนำจให้ด ำ
เนินกำรแท
น) 

6) สมุดบญัชีเงิ
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำ
ของผู้รบัมอ
บอ ำนำจ 
(กรณีผู้ขอร ั
บเงินเบี้ยยงั
ชีพผู้ประสง
ค์ขอรบัเงินเ
บี้ยยงัชีพผู้สู
งอำยปุระสง
ค์ขอรบัเงินเ
บี้ยยงัชีพผู้สู
งอำยผุ่ำนธน
ำคำรของผู้ร ั
บมอบอ ำนำ
จ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน 



1) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85  หมู่ที ่ 
5  ต ำบลเมืองเกษตร    อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  
โทรศพัท์/โทรสำร  044-756344 
หมำยเหตุ – 
 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร                  อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344 
หมำยเหตุ (ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง       จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร                   อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344 
หมำยเหตุ (ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมู่ที ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง        จ.นครรำชสมีำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344) 

4) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บรกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู้สงูอำยุ 

- 
 

 
 
 
19. หมำยเหตุ 
- 

วนัที่
พิมพ์ 

25/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัิข ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรส่ว
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 



จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุมั
ติโดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


