
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :เทศบำลต ำบลเมืองปำน อ ำเภอเมืองปำน จังหวัดล ำปำง กระทรวงมหำดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจกิายนของทกุปีให้ผูท้ี่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถัดไปและ     
มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ตน    
มีภูมิล าเนาณส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 
หลักเกณฑ์ 
    1.มีสัญชาติไทย 
    2.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
    3.มอีายุหกสิบปีบริบรูณ์ข้ึนไปซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    4.ไม่เป็นผู้ไดร้ับสวัสดิการหรือสทิธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้แก่ผู้รับบ านาญเบี้ยหวัดบ านาญพเิศษหรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สงูอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรอืองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินผู้ไดร้ับเงินเดอืนค่าตอบแทนรายได้ประจ าหรือผลประโยชน์อย่างอื่นทีร่ัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ ายกเว้นผูพ้ิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548   ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุผู้สงูอายุจะต้อง
แสดงความประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       1.รบัเงินสดด้วยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มสีิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้มสีิทธิ 
วิธีกำร 
     1.ผู้ทีจ่ะมสีิทธิรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุในปงีบประมาณถัดไปยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานที่และภายในระยะเวลาทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อ านาจใหผู้้อื่นด าเนินการได ้
     2.กรณีผู้สงูอายุที่ได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุตามระเบียบนีแ้ล้ว 
     3.กรณีผู้สงูอายุที่มสีิทธิได้รบัเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน 446 หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำน
อ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 52240/ติดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยนของ
ทุกป)ี) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



 
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :30 นาที 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รบัมอบอ านาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานและเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : 20 นำที 
2. หน่วยงำนผูร้ับผิดชอบคือส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน 
446 หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำนอ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 
โทร 054276280 ต่อ 14 โทรสำร 054276280 ต่อ 18) 
 

20 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผูร้ับมอบอ านาจ 
 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : 10 นำที 
2. หน่วยงำนผูร้ับผิดชอบคือส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน 
446 หมู่ 4 ต ำบลเมืองปำนอ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 
52240 
โทร 054276280 ต่อ 14 โทรสำร 054276280 ต่อ 18) 
 
 

10 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต-ุ 
 

- 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ - 



 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต-ุ 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

5) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ
ท่ีมีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ) 
ฉบับจริง1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
 
 
 
 
 



 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองปาน 446 หมู่ 4 ต าบลเมืองปานอ าเภอเมืองปานจงัหวัดล าปาง 52240   
โทร 054276280 ต่อ 14 โทรสาร 054276280 ต่อ 18 
(หมำยเหต:ุ -) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์คช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลอือ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรบันักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
(หมำยเหต:ุ -) 

หมำยเหต ุ- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมและการมสี่วนร่วมกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินส านักสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมและการมสี่วนร่วม 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ข้ึนทะเบียน 
 
 
 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 

 
 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน          
   พ.ศ. 2552 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริกำร:ท้องถ่ิน 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:- 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


