
คูมือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่คำขอรบัเงนิเบีย้ผูสูงอายุ 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 

กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูทีม่ีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมคีุณสมบัติ

ครบถวนตามขอ 6 มาลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี

ภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด 

 

หลักเกณฑ 

 

     ผูมีสทิธิจะไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

   (1) มีสญัชาติไทย 

 

   (2) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

 

   (3) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองครกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

   (4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนอยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดแก ผูรับบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุทีอ่ยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทน รายไดประจำหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดใหเปนประจำ ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห 

เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ในการย่ืนคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

จะตองแสดงความประสงครับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

 

(1) รับเงินสดดวยตัวเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ 

 

(2) โอนเงินเขาบัญชีฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดรับมอบอำนาจจากผู

มีสิทธิ 

 

 วิธีการ 

 



   1. ผูทีจ่ะมีสทิธิรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ย่ืนคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ณ สถานทีแ่ละภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกำหนดดวยตนเองหรือมอบอำนาจให

ผูอ่ืนดำเนินการได 

 

   2. กรณผีูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมมมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 

 

  3. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายที่อยู และยงัประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบรกิาร 
เทศบาลเมืองทับกวาง กองสวัสดิการสังคม/ติดตอดวยตนเอง 
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จนัทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:00 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 8 ถึง 16.3 - 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอำนาจ ยื่นคำขอหรอมเอกสารหลักฐาน 
(หมายเหตุ: -)  

10 ถึง 0 นาท ี - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
2.เจาหนาที่ตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียบและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  

10 ถึง 0 นาท ี - 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
3.ออกใบรับลงทะเบียบ ตามแบบย่ืนคำขอลงทะเบียบใหผูขอ
ลงทะเบียบหรือผูมอบอำนาจ 
(หมายเหตุ: -)  

10 ถึง 0 นาท ี - 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (หรอืบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานรัฐบาลที่มรีูปถาย) 

- 

2) 
 

สำเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาแกงคอย) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีที่ผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 

4) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรอืบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสำเนาของผูรบัมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีมอบอำนาจใหดำเนินการแทน) 

- 

5) 
 

สมุดฝากบัญชเีงนิฝากธนาคารพรอมสำเนาของผูรับมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีที่ผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทับกวาง หมายเลขโทรศัพท 036-357590-2 ตอ 105 -106 และ/หรือ 

www.tubkwang.go.th 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียผูสูงอายุ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตำบลเกาะคาแมยาว (สบยาว*) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น เทศบาลตำบลเกาะคาแมยาว (สบยาว*) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2552  
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียผูสูงอายุ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 30.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียผูสูงอายุ 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่


