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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 
                            กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
๗. พ้ืนที่ใหบริการ: เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ๐ วัน 
๙. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน ๐  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด ๐  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด ๐  
๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

๒๒/๐๕/๒๕๕๘  ๑๕ : ๕๒ 
๑๑ ชองทางการใหบริการ  
๑) สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด /ติดตอดวยตนเอง           

ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา ๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายนของทุกป) 

 
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไปและ
มีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมี
ภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานที่ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
 
 หลักเกณฑ 
    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
    ๓. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปซ่ึงไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    ๔. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดแกผูรับบํานาญเบ้ียหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยวิธี
ใดวิธีหน่ึงดังตอไปน้ี 
       ๑. รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
       ๒. โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ
อํานาจจากผูมีสิทธิ 
 
 วิธีการ 
     ๑. ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 
     ๒. กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 
    ๓. กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ย่ืนคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาท่ี
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร

๒๐ นาที กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หลักฐานประกอบ 
 

๒) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให 
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับ
มอบอํานาจ 
 

๑๐ นาที กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๓๐ นาที 
 

๑๔. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนา 
 

- ๑ ๑ ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๒) 
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา 

- ๑ ๑ ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๓) 

สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร) 

- ๑ ๑ ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๔) หนังสือมอบ - ๑ ๐ ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน) 

๕) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนที่ออกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรับมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน) 

- ๑ ๑ ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

๖) 

สมุดบัญชีเงิฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูรับ
มอบอํานาจ 
(กรณีผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ) 

- ๑ ๑ ชุด (รับรองสําเนา
ถูกตอง) 

 
๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 
๑๖. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
๑) เทศบาลตําบลอาจสามารถ  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

๑๙๙  ม. ๗  ต. อาจสามารถ  อ. อาจสามารถ  จ. รอยเอ็ด  โทร ๐ ๔๓๕๙ ๙๐๗๑ หรือเวบ็ไซต  
www.tessabanatsamat.go.th 
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๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
๑) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

- 
๑๙. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นภัทรษกร  วิจิตขจี 
อนุมัติโดย จรินทร  สายเชื้อ 
เผยแพรโดย ศิริกุล/กิต 

 


