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คูมือสําหรับประชาชน  :  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  ขึ้นทะเบียน  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2552 

6.  ระดับผลกระทบ  :   บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :   ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

 -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วนั 

9.  ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 21:52 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  

11.  ชองทางการใหบริการ  

 1)   สถานที่ใหบริการ  

สํานักงานเทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ  

- 



2/4 
 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป

และมีคุณสมบัติครบถวน มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบีย้ยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

หลักเกณฑ 

1.  มีสัญชาติไทย 

2.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

3.  มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

4.  ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ ไดแก ผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดงัตอไปนี้ 

4.1  รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

4.2  โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคล

ที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

วิธีการ 

1.  ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเอง

หรือมอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการได 

2.  กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

3.  กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรบัมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงาน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

ผูรบัผิดชอบคือ กอง

การศึกษาฯ เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 

 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบรุะยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบคือ กอง

การศึกษาฯ เทศบาล

ตําบลปาติ้ว 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  30 วัน 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยงัไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงฝิากธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพผูประสงคขอรบัเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุประสงคขอรบัเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายผุานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกใหโดยหนวยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอมสําเนา

ของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบ

อํานาจใหดําเนินการแทน) 

6) สมุดบญัชีเงฝิากธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับมอบอํานาจ 

(กรณผีูขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผู

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสงูอายุประสงคขอรบัเงินเบี้ย

ยังชีพผูสงูอายผุานธนาคารของ

ผูรบัมอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

- 

17.  ชองทางการรองเรียน 

- 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอาย ุ

19.  หมายเหต ุ

วันที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปา

ติ้วจังหวัดยโสธร  สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
 


