
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบีย้ยังชพีผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กระทรวงมหาดไทย  

 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปในปีงบประมาณ

ถดัไป และมีคณุสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นท่ีตนมีภมูิล าเนา ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นก าหนด 

 หลกัเกณฑ ์

    1.มีสญัชาติไทย 

    2.มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามทะเบียนบา้น 

    3.มอีายหุกสิบปีบริบูรณข์ึน้ไป ซึ่งไดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

    4.ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ไดแ้ก่ ผูร้บับ านาญ เบีย้หวดับ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั ผูส้งูอายท่ีุอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐั

หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูไ้ดร้บัเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชนอ์ยา่งอื่นท่ีรฐัหรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ

จ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 

  ในการยื่นค าขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

       1.รบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือรบัเงินสดโดยบุคคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 

       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดร้บัมอบ

อ านาจจากผูม้ีสิทธิ 

 

 วิธีการ 

     1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกาศก าหนดดว้ยตนเอง หรือ

มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นด าเนินการได้ 



 

     2.กรณีผูส้งูอายท่ีุไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ใหถ้ือว่าเป็น

ผูไ้ดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้ 

     3.กรณีผูส้งูอายท่ีุมีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู่ และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ท่ีตน  ยา้ยไป 

 

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทกุปี))  
ส านกัปลดั เทศบาลต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนคิมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมุกดาหาร  โทรศพัท์ 0 4262 0962   หรือเว็บไซต์ 
http://www.romklaocity.org//ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั ทกุวนั 
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 
น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาที 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุในปีงบประมาณ
ถดัไป          หรอืผูร้บัมอบอ านาจ ยื่นค าขอพรอ้มเอกสาร
หลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาที เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

ออกใบรบัลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบยีนให้ 
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บัมอบอ านาจ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาที เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอื่นท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐัท่ี
มีรูปถ่ายพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบา้นพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สมดุบญัชีเงิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา (กรณีท่ีผูข้อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ 
ผูป้ระสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายผุ่านธนาคาร) 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน) 
ฉบบัจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอื่นท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานของรฐัท่ี
มีรูปถ่ายพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูป้ระสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายผุ่านธนาคารของผูร้บัมอบอ านาจ) 
ฉบบัจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านกัปลดั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร  โทรศพัท ์0 4262 0962   หรือ

เว็บไซต ์http://www.romklaocity.org/ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 

 

 



แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

- 
 


