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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดสองแคว 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดสองแคว 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมายทีใ่ห้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2552 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ทีใ่ห้บริการ: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคาํขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ    

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลหาดสองแคว /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 

2552 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถดัไป

และมีคุณสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิลาํเนาณสาํนกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

กาํหนด 

 หลกัเกณฑ์ 

    1.มีสญัชาติไทย 

    2.มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

    3.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปซ่ึงไดล้งทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    4.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ไดแ้ก่ผูรั้บบาํนาญเบ้ียหวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูไ้ดรั้บเงินเดือนค่าตอบแทนรายไดป้ระจาํหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจาํยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2548 

ในการยืน่คาํขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายโุดย

วิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

       1.รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

       2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบ

อาํนาจจากผูมี้สิทธิ 

 วธีิการ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

 

     1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืน่คาํขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศกาํหนดดว้ยตนเองหรือมอบ

อาํนาจใหผู้อ่ื้นดาํเนินการได ้

     2.กรณีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผู ้

ไดล้งทะเบียนและยืน่คาํขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบน้ีแลว้ 

     3.กรณีผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุอ้งไปแจง้ต่อองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ียยงั

ชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ

ถดัไปหรือผูรั้บมอบอาํนาจ

20 นาที องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหาด

สองแคว 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี



3/7 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ยืน่คาํขอพร้อมเอกสาร

หลกัฐานและเจา้หนา้ท่ี

ตรวจสอบคาํร้องขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

 ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล

.....(ระบุช่ือ) / 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยืน่คาํขอลงทะเบียนให ้

ผูข้อลงทะเบียนหรือผูรั้บ

มอบอาํนาจ 

 
 

10 นาที องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหาด

สองแคว 
 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ใหบ้ริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ช่ือ) / องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล

.....(ระบุช่ือ) / 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่คาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัร
ประจาํตวั

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชน
หรอืบตัร
อืน่ทีอ่อก
ให้โดย
หน่วยงาน
ของรฐัทีม่ี
รปูถา่ย
พร้อม
สําเนา 

2) 
ทะเบยีน
บา้นพร้อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชี
เงฝิาก
ธนาคาร
พร้อม
สําเนา 
(กรณทีีผู่้
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีผู้
ประสงค์
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพี
ผู้สงูอายุ
ประสงค์
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพี
ผู้สงูอายุ
ผา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

หนงัสือ
มอบอาํนาจ 
(กรณมีอบ
อาํนาจให้
ดาํเนินการ
แทน) 

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัร
ประจาํตวั
ประชาชน
หรอืบตัร
อืน่ทีอ่อก
ให้โดย
หน่วยงาน
ของรฐัทีม่ี
รปูถา่ย
พร้อม
สําเนาของ
ผู้รบัมอบ
อาํนาจ 
(กรณมีอบ
อาํนาจให้
ดาํเนินการ
แทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบญัชี
เงฝิาก
ธนาคาร
พร้อม
สําเนาของ
ผู้รบัมอบ
อาํนาจ 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณผูี้
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพีผู้
ประสงค์
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพี
ผู้สงูอายุ
ประสงค์
ขอรบัเงนิ
เบีย้ยงัชพี
ผู้สงูอายุ
ผา่น
ธนาคาร
ของผู้รบั
มอบ
อาํนาจ) 

 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่เพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหาดสองแคว หมายเลขโทรศพัท ์055-496098  หรือ 

www.hardsongkwae.go.th 

หมายเหตุ   
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18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

- 

 

 

19. หมายเหตุ - 

 

 

 

 
 วนัที่พมิพ์ 21 กรกฎาคม 2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย น.ส.ณทัปภา จนัทร์หอม  

อนุมัติโดย นายพงษเ์ทพ     ชยัอ่อน 

เผยแพร่โดย อบต.หาดสองแคว 


