
คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู ้สูงอายุ 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขา  ณุวรลักษบุรี จ ังหว ัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยย ังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู ้ ทีจะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไปในปีงบประมาณถัดไป 

และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยืนคําขอรับเงินเบียยังชีพผู ้ สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ทีตนมีภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือสถานทีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินกําหนด 

หลักเกณฑ ์

     1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทะเบียนบ้าน 

    3.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไป ซึงได้ลงทะเบียน และยืนคําขอรับเงินเบี ยย ังชีพผู้ สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

    4.ไม่เป็นผู ้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน ได้แก่ ผู ้ รับบํานาญ เบี ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู ้ สูงอายุทีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของ

รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ผู ้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์อย่างอืนทีรัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินจัดให้เป็นประจํา ยกเว้นผู ้พิการและผู ้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการย ังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 

          ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี ยย ังชีพผู้สูงอายุ ผู ้สูงอายุจะต ้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพ

ผู ้ สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึง ดังต่อไปนี 

       1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลทีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู ้ มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีได้รับมอบ

อํานาจจากผู ้มีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผู ้ ทีจะมีสิทธิรับเงินเบี ยยังชีพผู ้ สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน ณ สถานทีและภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเอง หรือ

มอบอํานาจให้ผู ้ อืนดําเนินการได้ 

 



     2.กรณีผู ้ สูงอายุทีได้รับเงินเบี ยย ังชีพผู ้ สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินในปีงบประมาณทีผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู ้

ได้ลงทะเบียน และยืนคําขอรับเบี ยย ังชีพผู ้สูงอายุตามระเบียบนี แล้ว 

     3.กรณีผู ้ สูงอายุทีมีสิทธิได้รับเบี ยย ังชีพย ้ ายทีอยู่ และย ังประสงค์จะรับเงินเบี ยยังชีพผู ้สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแห่งใหม่ทีตน  ย ้ ายไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ

ทุกปี))  

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู ้ ทีประสงค์จะขอรับเบี ยย ังชีพผู ้สูงอายุ ในปีงบประมาณ

ถัดไป          หรือผู ้ รับมอบอํานาจ ยืนคําขอพร้อมเอกสาร

หลักฐาน และเจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียน และ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชือ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุชือ) / เมืองพัทยา))  

20 นาที เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืนคําขอลงทะเบียนให้ 

ผู ้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอํานาจ 

 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชือ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุชือ) / เมืองพัทยา))  

10 นาที เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืนทีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

ทีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีทีผู ้ขอรับเงินเบียยังชีพ ผู้

ประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพผู ้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพ

ผู ้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

สําเนา 0 ฉบับ 

หมายเหต ุ- 

5) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืนทีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ

ทีมีรูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้รับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู ้รับมอบอํานาจ (กรณีผู ้

ขอรับเงินเบียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพผู ้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู ้รับมอบอํานาจ) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อสํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 



ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  ปณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยย ังชีพผู้ สูงอายุ 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยย ังชีพผู ้ สูงอายุ 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ นทะเบียน  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

พ.ศ. 2552 

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



 

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป  

พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 ว ัน  

ข้อมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยย ังชีพผู ้ สูงอายุ เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี สําเนา

คู่มือประชาชน 23/08/2015 12:26 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย ์กลางข ้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


