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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบีย้ยังชพีผู้สูงอำยุ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 10:49  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย)/ติดต่อดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบรบิูรณข์ึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป และ
มีคณุสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีตน
มีภมูิล าเนา ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นก าหนด 
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
    1.มีสญัชาติไทย 
 
    2.มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามทะเบียนบา้น 
 
    3.มอีายหุกสิบปีบริบูรณข์ึน้ไป ซึ่งไดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 
    4.ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ์ื่นใดจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ไดแ้ก่ ผูร้บับ านาญ เบีย้หวดับ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั ผูส้งูอายท่ีุอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐัหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผูไ้ดร้บัเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชนอ์ย่างอืน่ท่ีรฐัหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจา่ยเงิน
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 
 
    ในการยื่นค าขอรบัลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอายโุดยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
 
       1.รบัเงินสดดว้ยตนเอง หรือรบัเงินสดโดยบุคคลท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 
       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดร้บัมอบ
อ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
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 วิธีการ 
 
 
     1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป ยื่นค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นประกาศก าหนดดว้ยตนเอง หรือมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นด าเนินการได้ 
 
     2.กรณีผูส้งูอายท่ีุไดร้บัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ใหถ้ือว่าเป็นผู้
ไดล้งทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายตุามระเบียบนีแ้ลว้ 
 
     3.กรณีผูส้งูอายท่ีุมีสิทธิไดร้บัเบีย้ยงัชีพยา้ยท่ีอยู่ และยงัประสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ท่ีตน  ยา้ยไป 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอาย ุใน
ปีงบประมาณถดัไป          
หรือผูร้บัมอบอ านาจ ยื่นค า
ขอพรอ้มเอกสารหลกัฐาน 
และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค า
รอ้งขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ  
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหวัฝาย) 

2) 
การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให ้
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูร้บั

10 นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

มอบอ านาจ 
 
 

ใหบ้ริการจริง) 
2. หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ คือ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหวัฝาย) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   30 นาที 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอื่นท่ีออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิฝำก
ธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพ ผูป้ระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ชีพผูส้งูอำยุ
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยผุ่ำน
ธนำคำร) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอื่นท่ีออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิฝำก
ธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำของผูร้บั
มอบอ ำนำจ 
(กรณีผูข้อรบัเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยปุระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ชีพผูส้งูอำยผุ่ำน
ธนำคำรของผูร้บั
มอบอ ำนำจ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

ไม่มีขอ้มูลชอ่งทางการรอ้งเรียน 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

- 
 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 19/07/2558 
สถำนะ คู่มือประชาชนอยู่ระหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัฝาย 

อ าเภอสงูเม่น จงัหวดัแพร ่สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
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เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


