
 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาตาล อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียวกัน 

หมวดหมูของงานบริการ ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจ 

การอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระดบัผลกระทบ  บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ ทองถ่ิน 

กฎหมาย / ขอกําหนด/ระเบียบ 

ท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการ

ของงานบริการ 

- 

กลุมผูใชบริการ ผูสูงอายุท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาตาล   

 

 

 

 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบล 

นาตาล  อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในวันและเวลาราชการ 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

เวลาพักเท่ียง : ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอบเขตของการใหบริการ 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  กําหนดใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปใน

ปงบประมาณถัดไป และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา  ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนดตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกป  โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ตามทะเบียนบาน 

๓. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซ่ึงไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคการบริหารสวน

ตําบลนาตาล 

๔. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ไดแก ผูรับบํานาญ  เบี้ยหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด ในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีอยู

ในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา 

หรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวย

เอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

๑. รับเงินสดดวยตัวเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ์ 

๒. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับ

มอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ 

  

 ๑.  ผูจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเอง 

หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 

 ๒.  กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือ

วาเปนผูไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

 ๓.  กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตน ยายไป 

 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต 
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ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

๑. การตรวจเอกสาร ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคํา

ขอพรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

๑  นาที กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวน

ตําบลนาตาล 

๒. การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอ

ลงทะเบียนใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ

อํานาจ 

๕  นาที กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวน

ตําบลนาตาล 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๖  นาที 

 

 

 

๑.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนา  จํานวน   ๑ ชุด 

๒.  ทะเบยีนบานพรอมสําเนา   จํานวน  ๑    ชุด 

๓.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 

     ผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร )   จํานวน    ๑   ชุด 

๔.  หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)  จํานวน   ๑   ฉบับ 

๕.  บตัรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบ 

      อํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)   จํานวน  ๑   ชุด 

๖.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ ) จํานวน  ๑   ชดุ 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

  ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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-  ไมมี 

 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลนาตาล  กองสวัสดิการสังคม 

 โทรศัพท  ๐-๔๒๗๖-๑๓๐๘  หรือเว็บไซต  www.natan.go.th 

 

 

 

๑. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 
 
             

    ลงชื่อ     ผูอนุมัติ 

             ( นายบง  วงศอินทรอยู ) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ตัวอยางแบบฟอรม 

http://www.natan.go.th/


ทะเบียนเลขท่ี........................../.............. 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  

 
 
 
 
 
 
ขอมูลผูสูงอายุ 

 เขียนท่ี................................................................  
        วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. ....................... 

            ดวยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ  ......................................... นามสกุล............................................                                                                        
เกิดวันท่ี............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ป  สัญชาติ........................................มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี ...............หมูท่ี.........ชุมชนท่ี.................ตรอก/ ซอย ......-.............ถนน.......-............ ตําบล......เขารูปชาง.....
อําเภอ.....เมือง.....จังหวัด ........สงขลา.........รหัสไปรษณีย ......90000.......โทรศัพท...................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุ   ----             
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส   หมาย   หยาราง    แยกกันอยู     อ่ืน ๆ  ........................ 
รายไดตอเดือน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................ 
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  
  ไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ           ไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส    
  ไดรับเงินเบี้ยความพิการ              ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เม่ือ ............................................................................ 
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยวธิีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)  
 รับเงินสดดวยตนเอง        รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธ ิ โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  ทะเบียนบาน 
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  บัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขท่ี.......................................ชือ่บัญชี..................................... 
      โดยเริ่มรับเงินตั้งแตเดือน...............................................พ.ศ. .....................เปนตนไป 

 “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ 
บําเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอ
รับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ” 

"ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนกลางภาครัฐทุกปและอนุญาตตรวจสอบสถานะการดํารงชีวิตทุก
เดือนกับสํานักทะเบียนราษฎร 

 
(ลงชื่อ) ....................................................................               (ลงชื่อ)  .........................................................................                          
           (.................................................................)                              (....................................................................)           

                          ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                                       เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง   หนาขอความท่ีตองการ 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 

     ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ  เก่ียวของเปน..................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) ...................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ  

----     ท่ีอยู.............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................โทรศัพท............................................... 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 

........................................................................................ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     

----   แลว  

  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  

 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

........................................................................................ 

........................................................................................  

 

(ลงชื่อ)      ...............................................                   

             (...............................................) 

                    เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 

มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน     ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  

                               (................................................................) 

กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    

                                 (.................................................................) 

กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      

                             (...........................................................................)           

 

คําส่ัง 

   รับลงทะเบียน      ไมรับลงทะเบียน       อ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

       (ลงชื่อ) .................................................................................. 

                       นายองคการบริหารสวนตาํบลนาตาล 

       วัน/เดือน/ป  ............................................................................ 

 

ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายทุี่ยื่นคําขอลงทะเบยีนเก็บไว                                         
        การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนและตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร.......................
เลขที่บัญชี........................................โดยไดรับตั้งแตเดือน.....................พ.ศ. ............ เปนตนไป   
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนา ไปอยูที่อ่ืนจะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง
ใหม ภายในเดือนพฤศจิกายนของปที่ยายทะเบียนบานออกไป ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง หากทานไมไปลงทะเบียนที่
ใหมตามกําหนดเวลา จะถือวาทานไมมีความประสงคจะรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมในปงบประมาณถัดไป  
 

 



 

 


