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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยนืคาํขอรับเงนิเบียยังชีพผู้สูงอายุ 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นแหลม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีส่วนรว่ม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบยียงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ

พ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทวัไป  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0  วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ    

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บริการเทศบาลตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

พ.ศ. 2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีใหผู้ที้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิรูณข์นึไปในปีงบประมาณ

ถดัไปและมีคณุสมบตัิครบถว้นมาลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายุดว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถินทีตนมีภมูิลาํเนาณสาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินหรือสถานทีทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

กาํหนด 

 

 หลกัเกณฑ ์

    1.มีสญัชาติไทย 

    2.มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 

    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณข์นึไปซงึไดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอื์นใดจากหนว่ยงานภาครฐัรฐัวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินไดแ้ก่ผูร้บับาํนาญเบียหวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูส้งูอายทีุอยู่ในสถานสงเคราะห์

ของรฐัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินผูไ้ดร้บัเงินเดือนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจาํหรือผลประโยชนอ์ย่างอืนทีรฐัหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจดัใหเ้ป็นประจาํยกเวน้ผูพิ้การและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การจา่ยเงินสงเคราะหเ์พือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินพ.ศ. 2548 

 

 ในการยืนคาํขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบยียงัชีพ

ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหนงึดงัตอ่ไปนี 

       1.รบัเงินสดดว้ยตนเองหรือรบัเงินสดโดยบคุคลทีไดร้บัมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีไดร้บั

มอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

 

 วิธีการ 

     1.ผูที้จะมีสิทธิรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรือ

มอบอาํนาจใหผู้อื้นดาํเนินการได ้

     2.กรณีผูส้งูอายทุีไดร้บัเงินเบยียงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่านมาใหถื้อว่า

เป็นผูไ้ดล้งทะเบียนและยืนคาํขอรบัเบียยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแลว้ 

     3.กรณีผูส้งูอายทุีมีสิทธิไดร้บัเบียยงัชีพยา้ยทีอยู่และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินแห่งใหมที่ตนยา้ยไป 
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที้ประสงคจ์ะขอรบัเบียยงั

ชีพผูส้งูอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจยืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล

.....(ระบชืุอ) / 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให ้

ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั

มอบอาํนาจ 

 
 

10 นาที กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถิน 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) / องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล

.....(ระบชืุอ) / 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนา (กรณีทีผู้

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูป้ระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายุ

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจ (กรณี

มอบอาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

 

 

 

 

 

 

- 1 0 ฉบบั - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

(กรณีมอบ

อาํนาจให้

ดาํเนินการแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพรอ้ม

สาํเนาของผูร้บั

มอบอาํนาจ 

(กรณีผูข้อรบัเงิน

เบียยงัชีพผู้

ประสงคข์อรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผูส้งูอายปุระสงค์

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคารของผูร้บั

มอบอาํนาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยนืเพมิเตมิ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยนืเพมิเตมิ 
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16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลคา่ธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมเทศบาลตาํบลบา้นแหลม  หมูที่  ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม          

จ.เพชรบรีุ  โทร -772096  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียยงัชีพผูส้งูอาย ุ

- 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทพีมิพ ์ 19/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางปินทอง  ศรจงัหวดั 

อนุมัตโิดย นายวนั  เมฆอคัคี 

เผยแพร่โดย นายวนั  เมฆอคัคี 

 

 

 
 


