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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุมอ าเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับขึ้นทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลควนชุมอ าเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของอปท.พ.ศ.2552  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 20นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การรับขึ้นทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอบต.ควนชุม  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
การขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุซึ่งผู้ขึ้นทะเบียนต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
 
(1) สัญชาติไทย 
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(2) มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิดให้ถึอว่าบุคคลน้ันเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
เช่นเกิดพ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497 
 
(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม 
 
(4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเทศบาลองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้แก่ผู้รับเงินบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ
เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบปัจบันได้จ่ายแบบ
ขั้นบันไดดังนี้ 
 
(1) อายุ   60 -  69  ปีจะได้รับ   600 บาท 
 
(2) อายุ   70 -  79  ปีจะได้รับ   700  บาท 
 
(3) อายุ   80 -  89  ปีจะได้รับ   800  บาท 
 
(4) อายุ   90 ปีขึ้นไปจะได้รับ  1,000 บาท 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้สูงอายุย่ืนแบบขอขึ้น
ทะเบียน 
 

1 วัน - - 

2) 
การพิจารณา 
 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มี
สิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

7 วันท าการ - - 

3) 
การพิจารณา 
 

ประกาศรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพ

7 วันท าการ - - 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผู้สูงอายุ 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วันท าการ 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออม
ทรัพย์ 

- 1 1 ชุด - 

2) 
หนังสือมอบ
อ านาจกรณียื่น
แทน 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชนกรณี
ยื่นแทน 

- 1 1 ฉบับ (ผู้มอบและผู้รับ
มอบ) 

4) ทะเบียนบ้าน - 1 1 ฉบับ (ผู้มอบและผู้รับ
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กรณียื่นแทน มอบ) 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนชุม 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 

 
 

 


