
คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงินเบี �ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ

หน่วยงานที�ให้บริการ : เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จังหวดัเชียงราย 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1.  ชื�อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ

2.  หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : สํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วมกรมสง่เสริม  

      การปกครองท้องถิ�นสํานกัสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3.  ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที�เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว 

4.  หมวดหมู่ของงานบริการ : ขึ �นทะเบียน 

  5.  กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยงัชีพผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

      พ.ศ. 2552 

6.  ระดบัผลกระทบ: บริการทั�วไป 

7.  พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น 

8.  กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที�กําหนดระยะเวลา : - 

     ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0 

9.   ข้อมูลสถิตขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดือน  0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�น้อยที�สดุ 0 

10.  ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายุเทศบาลตาํบลยางฮอม 

                                                        อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

11.  ช่องทางการให้บริการ 

      สถานที�ให้บริการ งานพฒันาชมุชน  เทศบาลตาํบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย  57340  

                                    โทรศพัท์ 053-606223 ตอ่ 19/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ  หนว่ยงาน 

                               (หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

       ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัทกุวนั (ยกเว้นวนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

                                                ตั �งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 



12.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข (ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

พ.ศ. 2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ ที�จะมอีายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ �นไปในปีงบประมาณถดัไป

และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนมาลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

ที�ตนมภีูมิลําเนาณสาํนกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นหรือสถานที�ที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกําหนด 

 หลักเกณฑ์ 

    1.มีสญัชาติไทย 

    2.มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นตามทะเบียนบ้าน 

    3.มอีายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึ �นไปซึ�งได้ลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ�น 

    4.ไมเ่ป็นผู้ได้รับสวสัดิการหรือสทิธิประโยชน์อื�นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองสว่นท้องถิ�น

ได้แก่ผู้ รับบํานาญเบี �ยหวดับํานาญพิเศษหรือเงินอื�นใดในลกัษณะเดียวกันผู้สูงอายทุี�อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นผู้ได้รับเงินเดอืนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อยา่งอื�นที�รัฐหรือองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ�นจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงิน

สงเคราะห์เพื�อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นพ.ศ. 2548 

ในการยื�นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายุ

โดยวิธีใดวิธีหนึ�งดงัตอ่ไปนี � 

       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที�ได้รับมอบ

อํานาจจากผู้มีสิทธิ 

 วิธีการ 

     1.ผู้ ที�จะมีสิทธิรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื�นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�นณสถานที�และภายในระยะเวลาที�องคก์รปกครองสว่นท้องถิ�นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ

อํานาจให้ผู้ อื�นดาํเนินการได้ 

     2.กรณีผู้สงูอายุที�ได้รับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในปีงบประมาณที�ผา่นมาให้ถือว่าเป็น

ผู้ได้ลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนี �แล้ว 

     3.กรณีผู้สงูอายุที�มีสทิธิได้รับเบี �ยยงัชีพย้ายที�อยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายตุ้องไปแจ้งตอ่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ�นแห่งใหมท่ี�ตนย้ายไป 

 

 



13.  ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

 

ลําดบั ขั �นตอน ระยะเวลา ส่วนที�รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ที�ประสงค์จะขอรับเบี �ยยงัชีพผู้สงูอายุในปีงบประมาณ

ถดัไปหรือผู้ รับมอบอํานาจยื�นคาํขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน

และเจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 

(หมายเหต:ุ งานพฒันาชมุชน  เทศบาลตําบลยางฮอม 

โทรศพัท์ 053-606223 ต่อ 19) 

20 นาที งานพฒันาชมุชน

เทศบาลตําบล 

ยางฮอม  อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื�นคําขอลงทะเบียนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ งานพฒันาชมุชน  เทศบาลตําบลยางฮอม

โทรศพัท์ 053-606223 ต่อ 19) 

10 นาที งานพฒันาชมุชน

เทศบาลตําบล 

ยางฮอม  อําเภอขนุตาล

จงัหวดัเชียงราย 

 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 30 นาที 

14.  งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว 

      ผา่นการดาํเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบติัราชการมาแล้ว 15 นาที 

 

15.  รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

      15.1  เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

สํานกัทะเบียน

อําเภอ/สํานกั

ทะเบียนท้องถิ�น 

1 0 ฉบบั ฉบบัเจ้าบ้าน 

 

 

 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิ�มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื�นที�ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนา 

ฉบบัจริง  1   ชุด 

สําเนา   1   ชุด 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมสาํเนา 

ฉบบัจริง 1   ชุด 

สําเนา   1   ชุด 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนา (กรณีที�ผู้ขอรับเงินเบี �ย
ยังชพีผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายปุระสงค์ขอรับ
เงินเบี �ยยงัชีพผู้ สูงอายุผ่านธนาคาร)พร้อมสาํเนา 

ฉบบัจริง   1  ชุด 

สําเนา   1   ชุด 

- 

4) 

 

หนังสือมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจให้ดาํเนินการแทน) 

ฉบบัจริง  1  ฉบบั 

- 

5) 

 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื�นที�ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที�มีรูปถ่ายพร้อมสาํเนาของผู้รับมอบอาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้ดาํเนินการแทน) 

ฉบบัจริง  1   ชุด 

สําเนา   1   ชุด 

- 

6) 

 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมสาํเนาของผู้รับมอบอาํนาจ 
(กรณีผู้ขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบี �ยยงัชีพ

ผู้ สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ของผู้รับมอบอาํนาจ) 

ฉบบัจริง   1   ชุด 

สําเนา       1    ชุด 

- 

 

16.  ค่าธรรมเนียม     ไมม่ีคา่ธรรมเนียม 

 

 



17.  ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานกัปลดัเทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล   จงัหวดัเชียงราย 

งานพฒันาชมุชน   โทรศพัท์ 053-606223 ตอ่ 19 

 

2) ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตูป้ณ.1111 เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300)) 

 

 


