
คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจกิายนของทุกป ใหผูทีจ่ะมีอายุครบหกสิบปบริบรูณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และย่ืนคาํขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมี

ภูมลิาํเนา ณ สาํนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด 

 

 หลักเกณฑ 

 

    1. มีสัญชาติไทย 

    2. มีภูมิลาํเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

    3. มีอายุหกสบิปบรบิูรณขึ้นไป ซ่ึงไดลงทะเบียน และยื่นคาํขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

    4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธปิระโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดแก ผูรับบํานาญ เบี้ยหวัดบาํนาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกัน ผูสงูอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรบัเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจาํ หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรอืองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจาํ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

 

        ในการย่ืนคาํขอรับลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุโดยวิธีใดวิธหีน่ึง ดังตอไปน้ี 

       1. รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

       2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสทิธิ หรอืโอนเงินเขาบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลที่ไดรบัมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธ ิ

 

 

 

 

 



 วิธกีาร 

     1. ผูที่จะมีสิทธิรบัเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ย่ืนคาํขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกาํหนดดวยตนเอง หรือมอบ

อํานาจใหผูอ่ืนดาํเนินการได 

     2. กรณีผูสูงอายท่ีุไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายจุากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผู

ไดลงทะเบียน และยื่นคาํขอรับเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 

     3. กรณีผูสูงอายท่ีุมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ีตน  ยายไป 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ ในปงบประมาณถัดไป          
หรือผูรบัมอบอํานาจ ย่ืนคาํขอพรอมเอกสารหลกัฐาน และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาํขอลงทะเบียนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 
(หมายเหตุ: -)  

10 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสาํเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสงูอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ – 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
หนังสือมอบอาํนาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให
ดําเนินการแทน) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสาํเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผู
ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุประสงค
ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสงูอายุผานธนาคารของผูรับมอบอาํนาจ) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /       
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 

 



แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสวนรวม กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น สาํนักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2552  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ  อบต.สีชมพู  พักตรวิภา  สาํเนาคูมือ

ประชาชน 28/08/2015 15:37 
 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


