
คูมือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:   สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:    กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

2.    หนวยงานเจาของกระบวนงาน:  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

2. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

3. หมวดหมูของงานบริการ:  ขึ้นทะเบียน  

4. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 

2552 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

6. พื้นท่ีใหบริการ: เทศบาลเทศบาลเมืองปากชอง กองสวัสดิการสังคม  

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ   วันท่ี  1- 30  พฤศจิกายน  ของทุกป 

8. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      

10. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท  0-4431-2037-8   

หรือ เว็บไซต http://www.pakchongcity.go.th/  

ติดตอดวยตนเอง ณ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองปากชอง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 

 

 

 

 

 

 



11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 

2552 กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไปและมี

คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมี

ภูมิลำเนาณสำนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 

 หลักเกณฑ 

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

    3.มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปซึ่งไดลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดแกผูรับบำนาญเบ้ียหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจำหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดใหเปนประจำยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548ในการยื่นคำขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตอง

แสดงความประสงคขอรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

       1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธ ิ

       2.โอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ

อำนาจจากผูมีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกำหนดดวยตนเองหรือมอบ

อำนาจใหผูอ่ืนดำเนินการได 

     2.กรณผีูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

     3.กรณผีูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมทีต่นยายไป 

 

 

 

 

 

 



12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยัง

ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอำนาจ

ยื่นคำขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคำรองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

20  นาที กองสวัสดิการ

สังคมเทศบาล

เมืองปากชอง 

 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคำขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ

มอบอำนาจ 

 

 

10 นาที กองสวัสดิการ

สังคมเทศบาล

เมืองปากชอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 นาท ี

 

13. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสำเนา 

2) 
ทะเบียนบาน

พรอมสำเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สำเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อำนาจ (กรณี

มอบอำนาจให

ดำเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสำเนาของ

ผูรับมอบอำนาจ 

(กรณีมอบอำนาจ

ใหดำเนินการ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 
สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

- 1 1 ชุด - 



ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สำเนาของผูรับ

มอบอำนาจ 

(กรณีผูขอรับเงนิ

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผานธนาคารของ

ผูรับมอบอำนาจ) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

15. คาธรรมเนียม 

  ไมมขีอมูลคาธรรมเนียม 

 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สำนักเทศบาลเมืองปากชอง โทรศัพท  0-4431-2037-8  หรือ เว็บไซต 

http://www.pakchongcity.go.th/ 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

มีแบบฟอรม 

 

 
 


