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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง  :   กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ช่ือกระบวนงำน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม 
๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ้นทะเบียน  
๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 

๒๕๕๒ 
 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

๗. พื้นที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐   วนั 
๙. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ    ๒๒/
๐๕/๒๕๕๘ ๑๕:๕๒  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
๑) สถานทีใ่ห้บริการส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศัพท์ :  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓/ติดต่อด้วยตนเอง ณ   หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยดุราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายนของทุกปี) 
 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นพ.ศ. 
๒๕๕๒ ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผูท้ี่จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถดัไป
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และมีคุณสมบตัิครบถว้นมาลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่
ตนมีภูมิล  าเนาณส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือสถานที่ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นก าหนด 
 
 หลกัเกณฑ ์
    ๑.มีสัญชาติไทย 
    ๒.มีภูมลิ  าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามทะเบียนบา้น 

    ๓.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปซ่ึงไดล้งทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
    ๔.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ไดแ้ก่ผูรั้บบ านาญเบี้ยหวดับ านาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัผูสู้งอายทุี่อยูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นผูไ้ดรั้บเงินเดือนค่าตอบแทนรายไดป้ระจ าหรือผลประโยชน์อยา่งอื่นที่รัฐหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัให้เป็นประจ ายกเวน้ผูพิ้การและผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
               ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายผูุสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายโุดยวิธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
       ๑.รับเงินสดดว้ยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรั้บมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
       ๒.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรั้บมอบ
อ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
 
 วิธีการ 
     ๑.ผูท้ี่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไปย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ประกาศก าหนดดว้ยตนเองหรือมอบ
อ านาจให้ผูอ้ื่นด าเนินการได ้
     ๒.กรณีผูสู้งอายทุี่ไดรั้บเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ไดล้งทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุตามระเบียบน้ีแลว้ 
     ๓.กรณีผูสู้งอายทุี่มีสิทธิไดรั้บเบี้ยยงัชีพยา้ยที่อยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายตุอ้งไปแจง้ต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนยา้ยไป 
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรับเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจ
ย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

๒๐ นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

(๑. ระยะเวลา : 
๒๐ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
๒. หน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลหาด
เจา้ส าราญ 

๒) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้ 
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูรั้บ
มอบอ านาจ 
 
 

๑๐ นาที กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น 

(๑. ระยะเวลา : ๑๐ 

นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
๒. หน่วยงาน
ผูรั้บผิดชอบคือ
เทศบาลต าบลหาด
เจา้ส าราญ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ นาท ี
 

๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) บตัรประจ ำตวั - ๑ ๑ ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ประชำชนหรือ
บตัรอื่นท่ีออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำ 

๒) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- ๑ ๑ ชดุ - 

๓) 

สมดุบญัชีเงิฝำก
ธนำคำรพรอ้ม
ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูป้ระสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยุ
ประสงคข์อรบั
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผูส้งูอำยผุ่ำน
ธนำคำร) 

- ๑ ๑ ชดุ - 

๔) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- ๑ ๐ ฉบบั - 

๕) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอื่นท่ีออกให้
โดยหน่วยงำน
ของรฐัท่ีมีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- ๑ ๑ ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

(กรณีมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

๖) 

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

- ๑ ๑ ชดุ - 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 
๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ปณ.๑๑๑๑ 
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐) 
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๒)   ช่องทำงร้องเรียน   ส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจา้ส าราญ   
        อ  าเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศพัท ์:  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 
 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
๑) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ 

- 
 

 

๑๙. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ์      

เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อนุมัติโดย บุญยอด  มาคลา้ย   
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
 

 
 

 


