
คูมือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ.. 2552 กำหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผู ที ่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ ้นไป 
ในปงบประมาณถัดไปและมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานท่ี 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 
 หลักเกณฑ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
 3. มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุตอองคกร
ปกครองสวนนทองถ่ิน 
 4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจำหรือผลประโยชน
อยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจำ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
 ในการยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้  
 1. รับเงินสดดวยตัวเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 
 2. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล 
ท่ีไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 
 วิธีการ 
 1. ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศไหน 
ดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอ่ืนดำเนินการได 
 2. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผาน 
มาใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 
 3. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชองทางการใหบรกิาร 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศ ุกร   (ยกเว นว ันหย ุดท ี ่ ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 30 นาท ี

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผู ร ับมอบอำนาจยื ่นคำขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่ตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หนวยงาน:-) 

20 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอำนาจ 
(หนวยงาน:-) 

10 นาที องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจำตวัประชาชนหรือบตัรอืน่ที่ออกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย พรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
 
 
 

https://www.bankaenglocal.go.th/


ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
3) สมุดบัญชีเง ินฝากธนาคารพรอมสำเนา (กรณีที ่ผ ู ขอรับ 

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร) ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) บัตรประจำตวัประชาชนหรือบตัรอืน่ที่ออกใหโดยหนวยงาน
ของร ัฐท ี ่ม ีร ูปถ าย พร อมสำเนาของผ ู ร ับมอบอำนาจ  
(กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) สมุดบัญชีเงินฝากธนคาร พรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ 
(กรณีผ ู ขอรับเง ินเบี ้ยย ังชีพผู ส ูงอายุผ านธนาคารของ 
ผูรับมอบอำนาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
(หมายเหตุ -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
 
 

https://www.bankaenglocal.go.th/
http://www.1111.go.th/


แบบฟอรม ตวัอยางคูมอืการกรอก 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 
1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

(หมายเหตุ -) 
 


