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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบยียังชีพผู้สูงอายุ 
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงินเบยียงัชีพผู้สงูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขนึทะเบยีน  
5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

พ.ศ. 2552 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทใีห้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอาย ุ  องค์การบริหารสว่นตาํบล

เขาวง  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการทีทําการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง)/ติดต่อดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์(ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ. 

2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ทีจะมีอายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์ขนึไปในปีงบประมาณถดัไปและมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินทีตนมี

ภมูิลําเนาณสาํนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถินหรือสถานทีทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินกําหนด 

 

 

 

 หลกัเกณฑ์ 

 

 

    1.มีสญัชาตไิทย 

 

    2.มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถินตามทะเบียนบ้าน 

 

    3.มีอายหุกสบิปีบริบรูณ์ขนึไปซงึได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน 

 

    4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดกิารหรือสทิธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ได้แก่ผู้ รับบํานาญเบียหวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอืนใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายทีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องค์กรปกครองสว่นท้องถินผู้ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อยา่งอืนทีรัฐหรือองค์กรปกครอง

สว่นท้องถินจดัให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์

เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถินพ.ศ. 2548 

 

ในการยืนคําขอรับลงทะเบยีนรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายุ

โดยวิธีใดวธีิหนงึดงัตอ่ไปนี 

 

       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลทีได้รับมอบอํานาจจากผู้ มีสทิธิ 

 

       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ มีสทิธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีได้รับมอบ

อํานาจจากผู้ มีสทิธิ 

 



3/7 
 

 

 วิธีการ 

 

     1.ผู้ ทีจะมีสทิธิรับเงินเบยียงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ

อํานาจให้ผู้ อืนดําเนินการได้ 

 

     2.กรณีผู้สงูอายทีุได้รับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถินในปีงบประมาณทีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้

ได้ลงทะเบยีนและยืนคําขอรับเบียยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแล้ว 

 

     3.กรณีผู้สงูอายทีุมีสทิธิได้รับเบียยงัชีพย้ายทีอยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบยียงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมที่ตนย้ายไป 

 

 
 
 
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ทีประสงค์จะขอรับเบียยงั

ชีพผู้สงูอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจยืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลกัฐานและ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง 

อําเภอบ้านตาขนุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 



4/7 
 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบยีนหรือผู้ รับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง 

อําเภอบ้านตาขนุ

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบยีนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีทีผู้

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้สงูอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยงัชีพ

ผู้สงูอายผุา่น

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ สมดุบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร ธกส.

สาขาบ้านตาขนุ

พร้อมสําเนา 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

- 1 1 ชดุ สมดุบญัชีเงินฝาก

ธนาคาร ธกส.

สาขาบ้านตาขนุ

พร้อมสําเนา 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบียยงัชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยงัชีพ

ผู้สงูอายปุระสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคารของผู้ รับ

มอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรบัยืนเพิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต http:/www.khaowong.go.th 

              2. ทางโทรศพัท์ (077-261265) 

              3. ทางไปรษณีย์ (อบต.เขาวง  144 ม.2 ตําบลเขาวง อ.บา้นตาขนุ จ.สรุาษฎร์ธานี 

                
 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบียยงัชีพผู้สงูอาย ุ

- 
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19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทพีมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย สํานกังานปลดั องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

อนุมัตโิดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

เผยแพร่โดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

 
 

 
 


