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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การลงทะเบยีนและยนืคาํขอร ับเงนิเบยียังชพีผู้ส ูงอายุ 
หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ  : กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบร ิการ  : ขนึทะเบียน  
5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หร ือทเีกียวข ้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2552 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทวัไป  
7. พนืทใีหบ้ร ิการ  : ทอ้งถิน  
8. กฎหมายข ้อบังคับ/ข ้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข ้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  
 จาํนวนคาํขอทนี้อยทสีุด 0  
10. ชืออ ้างอ ิงของคู่มือประชาชน  การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุเทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการใหบ้ร ิการ   

1) สถานทใีห้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 
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12. หลักเกณฑ  ์วธิ ีการ  เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน พ.ศ. 
2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี  ใหผู้ที้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิรูณข์นึไปในปีงบประมาณถดัไปและ
มีคณุสมบติัครบถว้น  มาลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินที
ตนมีภมูิลาํเนา ณ สาํนกังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  หรอืสถานทีทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินกาํหนด 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
    1.มีสญัชาติไทย 
 
    2.มีภมูิลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 
 
    3.มีอายหุกสิบปีบรบิรูณข์ึนไปซงึไดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน 
 
    4.ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรอืสิทธิประโยชนอื์นใดจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน
ไดแ้ก่ ผูร้บับาํนาญ เบียหวดับาํนาญพิเศษ หรอืเงนิอืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูส้งูอายทีุอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐั หรอื
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน  ผูไ้ดร้บัเงินเดือนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจาํ  หรอืผลประโยชนอ์ยา่งอืนทีรฐั  หรอืองคก์ร-
ปกครองสว่นทอ้งถินจดัใหเ้ป็นประจาํ  ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงนิ
สงเคราะหเ์พือการยงัชีพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินพ.ศ. 2548 
 
ในการยืนคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ ผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอายุ
โดยวิธีใดวธีิหนงึดงัตอ่ไปนี 
 
       1.รบัเงินสดดว้ยตนเองหรอืรบัเงินสดโดยบคุคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 
 
       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ  หรอืโอนเงินเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไดร้บัมอบ
อาํนาจจากผูมี้สิทธิ 
 
 วิธีการ 
     1.ผูที้จะมีสิทธิรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป  ยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร-
ปกครองสว่นทอ้งถิน ณ สถานทีและภายในระยะเวลาทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรอืมอบ
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อาํนาจใหผู้อื้นดาํเนินการได ้
 
     2.กรณีผูส้งูอายทีุไดร้บัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่านมา  ใหถื้อวา่เป็น
ผูไ้ดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรบัเบียยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแลว้ 
 
     3.กรณีผูส้งูอายทีุมีสิทธิไดร้บัเบียยงัชีพยา้ยทีอยู่และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ ตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร-
ปกครองสว่นทอ้งถินแหง่ใหม่ทีตนยา้ยไป 
 
 
13. ข ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรี ับผดิชอบ 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที้ประสงคจ์ะขอรบัเบียยงั
ชีพผูส้งูอายใุน
ปีงบประมาณถดัไปหรอื
ผูร้บัมอบอาํนาจยืนคาํขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

20 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรอืผูร้บั
มอบอาํนาจ 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบร ิการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สาํเนา (กรณีทีผู้

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสาํเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดาํเนินการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สาํเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบียยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบียยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ  สาํหร ับยนืเพมิเตมิ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน  ๆสําหรับยืนเพิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงนิเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทพีมิพ  ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร ่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานภุาพ 

 
 

 
 


