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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2552 
 

6. ระดบัผลกระทบ : บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 วัน 
9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ     

22/05/2558 15:52  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร สถำนที่ใหบ้ริกำร ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ โทรศัพท ์, โทรสำร 044-391374/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 08:30-16:30 น.   (ไม่
มีพักเที่ยง) 
หมำยเหต ุ(ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2552 
ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมำณถัดไปและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนมำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำณ
ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
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หลักเกณฑ ์
    1. มีสัญชำติไทย 
    2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 
    3. มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
    4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนภำครัฐรัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดบ ำนำญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่ำตอบแทนรำยได้ประจ ำหรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ ำยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำร
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
 
ในกำรยื่นค ำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุโดยวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 
       1. รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
       2. โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบ
อ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
 
วธิกีำร 
 
     1.ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไปยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นณสถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรได้ 
 
     2.กรณีผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำให้ถือว่ำเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 
 
     3.กรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณ
ถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ
ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำร
หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบค ำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
 

20 นำที องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(1. ระยะเวลำ : 20 
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบำล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยำ) 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตำม
แบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ
มอบอ ำนำจ 
 
 

10 นำที องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(1. ระยะเวลำ : 10 
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ให้บริกำรจริง) 
2. หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบำล.....(ระบุ
ชื่อ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล
.....(ระบุชื่อ) / 
เมืองพัทยำ) 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม  30 นำท ี
 

14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

 
15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้ำนพร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือบัตรอื่นที่
ออกให้โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อม
ส ำเนำของผู้รับมอบ
อ ำนำจ (กรณีมอบ
อ ำนำจให้ด ำเนินกำร
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำของผู้รับ
มอบอ ำนำจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร
ของผู้รับมอบอ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนยีม 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 

หมำยเหต ุ( เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 30240 /โทร,โทรสำร 044-
391374 / เว็บไซต์ www.tapsawai.go.th) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

- 
 

 
 
 

 
 

 


