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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรบัเงนิเบ ี�ยยงัชพีผูสู้งอาย ุ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบ ี�ยยังชพีผูส้งูอายุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 

2552 กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ใหผู้ท้ี�จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ข ึ�นไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบยีน และยื�นคาํขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูสู้งอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ตนมี

ภมูลิาํเนา ณ สาํนักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�นหรอืสถานที�ที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�นกําหนด 

 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

    1.มสัีญชาตไิทย 

 

    2.มภีมูลิาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามทะเบยีนบา้น 

 

    3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ข ึ�นไป ซึ�งไดล้งทะเบยีน และยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุตอ่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

    4.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื�นใดจากหนว่ยงานภาครัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�น ไดแ้ก ่

ผูรั้บบาํนาญ เบี�ยหวดับํานาญพเิศษ หรอืเงนิอื�นใดในลักษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายทุี�อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ�น ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจํา หรอืผลประโยชนอ์ยา่งอื�นที�รฐัหรอืองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

จัดใหเ้ป็นประจํา ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื�อการยังชพีของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�น พ.ศ. 2548 

 

    ในการยื�นคาํขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ ผูส้งูอายุจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบี�ยยังชพีผูสู้งอายโุดย

วธิใีดวธิหีนึ�ง ดงัตอ่ไปนี� 

 

       1.รับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืรบัเงนิสดโดยบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

       2.โอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิหรอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลที�ไดร้บัมอบอํานาจ

จากผูม้ีสทิธ ิ

 

 

 วธิกีาร 

 

 

     1.ผูท้ี�จะมีสทิธรัิบเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื�นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ�น ณ สถานที�และภายในระยะเวลาที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นประกาศกาํหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหผู้อ้ ื�น

ดําเนนิการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายุท ี�ไดร้บัเงนิเบ ี�ยยังชพีผูส้งูอายุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในปีงบประมาณที�ผา่นมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีน และยื�นคําขอรบัเบี�ยยังชพีผูสู้งอายุตามระเบยีบนี�แลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายุท ี�มสีทิธไิดรั้บเบี�ยยังชพียา้ยที�อยู่ และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ ตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครอง
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สว่นทอ้งถิ�นแหง่ใหม่ที�ตน  ยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร (ไม่เวน้วันหยดุราชการ) ตั �งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี�ประสงคจ์ะขอรับเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุ ในปีงบประมาณถัดไป          
หรอืผูรั้บมอบอาํนาจ ยื�นคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื�อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุื�อ) / เมอืงพัทยา))  

20 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบยื�นคําขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอาํนาจ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุื�อ) / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบชุื�อ) / เมอืงพัทยา))  

10 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ที�มรีูปถา่ยพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณทีี�ผูข้อรบัเงนิเบ ี�ยยงั
ชพี ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบ ี�ยยงัชพีผูสู้งอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบ ี�ย
ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) หนงัสอืมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจใหดํ้าเนนิการแทน) - 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

5) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ที�มรีูปถา่ยพรอ้มสาํเนาของผูร้บัมอบอาํนาจ (กรณมีอบอาํนาจให้
ดําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูร้บัมอบอาํนาจ (กรณผีู้
ขอรบัเงนิเบ ี�ยยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุประสงค์
ขอรบัเงนิเบ ี�ยยงัชพีผูสู้งอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบอาํนาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไม่มขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคาํขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 08/07/2558 


