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คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รลงทะเบยีนและยืน่คำ	ขอรบัเงนิเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอ	ยุ
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพีน่อ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ชือ่กระบวนง	น : การลงทะเบยีนและยืน่คำาขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ
2. หนว่ยง	นเจ	้ของกระบวนง	น : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั 

อำาเภอสองพนีอ้ง จังหวดัสพุรณณบรุี
3. ประเภทของง	นบรกิ	ร : กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว
4. หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร : ขึน้ทะเบยีน
5.กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนญุ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งู

อายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2552

6. ระดบัผลกระทบ : บรกิารทัว่ไป
7. พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร : ทอ้งถิน่
8. กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	 -

ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ 0 วนั
9.ขอ้มลูสถติ ิ

จำ	นวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำ	นวนคำ	ขอทีม่	กทีส่ดุ 0
จำ	นวนคำ	ขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0

10. ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน [สำาเนาคูม่อืประชาชน] การลงทะเบยีนและ
ยืน่คำาขอรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ    22/05/2558 15:52

11. ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร
1) สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร ทีท่ำาการองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

หนองแหน อำาเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชงิเทรา โทรศพัท ์, โทรสาร 
035-472490 / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุ
ราชการ) ตัง้แตเ่วลา 08:30-16:30 น.   (ไมม่พัีกเทีย่ง)
หม	ยเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทกุปี)

12. หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เง ือ่นไข(ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	ร
พจิ	รณ	อนญุ	ต
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2552 กำาหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายน
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ของทกุปีใหผู้ท้ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถัดไปและมี
คณุสมบตัคิรบถว้นมาลงทะเบยีนและยืน่คำาขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายดุว้ย
ตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิำาเนาณสำานักงานขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กำาหนด

หลกัเกณฑ์
    1. มสีญัชาตไิทย
    2. มภีมูลิำาเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น
    3. มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปซึง่ไดล้งทะเบยีนและยืน่คำาขอรับเงนิเบีย้ยังชพี
ผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

    4. ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดจากหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดแ้กผู่รั้บบำานาญเบีย้หวดับำานาญ
พเิศษหรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนัผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐ
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจำาหรอื
ผลประโยชนอ์ยา่งอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จัดใหเ้ป็นประจำายกเวน้
ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิ
สงเคราะหเ์พือ่การยังชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2548

ในการยืน่คำาขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดง
ความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายโุดยวธิใีดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี้

       1. รับเงนิสดดว้ยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอำานาจจากผูม้ี
สทิธิ
       2. โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธหิรอืโอนเงนิเขา้บญัชี
เงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอำานาจจากผูม้สีทิธิ

วธิกี	ร

     1.ผูท้ีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไปยืน่คำาขอตาม
แบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ณสถานทีแ่ละภายใน
ระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศกำาหนดดว้ยตนเองหรอืมอบ
อำานาจใหผู้อ้ืน่ดำาเนนิการได ้
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     2.กรณีผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ในปีงบประมาณทีผ่า่นมาใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยืน่คำาขอรับเบีย้
ยังชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนีแ้ลว้

     3.กรณีผูส้งูอายทุีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ยงัชพียา้ยทีอ่ยูแ่ละยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้
ยังชพีผูส้งูอายตุอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยา้ยไป

13. ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ

ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
ขอรับเบีย้ยังชพีผู ้
สงูอายใุน
ปีงบประมาณถัด
ไปหรอืผูรั้บมอบ
อำานาจยืน่คำาขอ
พรอ้มเอกสารหลกั
ฐานและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบคำารอ้ง
ขอลงทะเบยีนและ
เอกสารหลกัฐาน
ประกอบ

20 นาที องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 20 
นาท ี(ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิาร
จรงิ)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....
(ระบชุือ่) / 
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ที่ ประเภทข ัน้
ตอน

ร	ยละเอยีดของ
ข ัน้ตอนก	ร

บรกิ	ร

ระยะ
เวล	ให้
บรกิ	ร

สว่นง	น /
หนว่ยง	น
ทีร่บัผดิ

ชอบ 

หม	ยเหตุ

เมอืงพัทยา)

2)

การพจิารณา ออกใบรับลง
ทะเบยีนตามแบบ
ยืน่คำาขอลง
ทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีน
หรอืผูรั้บมอบ
อำานาจ

10 นาที องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบลบาง
พลบั 
อำาเภอสอง
พนีอ้ง 
จังหวดั
สพุรรณบรุี

(1. ระยะ
เวลา : 10 
นาท ี(ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบ้รกิาร
จรงิ)
2. หน่วย
งานผูรั้บผดิ
ชอบคอื
เทศบาล....
.(ระบชุือ่) / 
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตำาบล.....(ร
ะบชุือ่) / 
เมอืงพัทยา)

ระยะเวล	ดำ	เนนิก	รรวม  30 นาที

14. ง	นบรกิ	รนีผ้	่นก	รดำ	เนนิก	รลดข ัน้ตอน และระยะเวล	ปฏบิตั ิ
ร	ชก	รม	แลว้

ยังไมผ่า่นการดำาเนนิการลดขัน้ตอน

15. ร	ยก	รเอกส	รหลกัฐ	นประกอบก	รยืน่คำ	ขอ
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15.1) เอกส	รยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยง	นภ	ครฐั

ที่
ร	ยก	ร

เอกส	รยนืยนั
ตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

1)

บตัรประจำาตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอืน่ทีอ่อก
ใหโ้ดยหน่วย
งานของรัฐทีม่ี
รปูถา่ยพรอ้ม
สำาเนา

- 1 1 ชดุ -

2) ทะเบยีนบา้น
พรอ้มสำาเนา

- 1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชเีงิ
ฝากธนาคาร
พรอ้มสำาเนา
(กรณีทีผู่ข้อรับ
เงนิเบีย้ยังชพีผู ้
ประสงคข์อรับ
เงนิเบีย้ยังชพีผู ้
สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงนิเบีย้
ยังชพีผูส้งูอายุ
ผา่นธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -

4)

หนังสอืมอบ
อำานาจ (กรณี
มอบอำานาจให ้
ดำาเนนิการ
แทน)

- 1 0 ฉบบั -

5) บตัรประจำาตวั
ประชาชนหรอื
บตัรอืน่ทีอ่อก
ใหโ้ดยหน่วย
งานของรัฐทีม่ี
รปูถา่ยพรอ้ม
สำาเนาของผูรั้บ

- 1 1 ชดุ -
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ที่
ร	ยก	ร

เอกส	รยนืยนั
ตวัตน

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ย
เหตุ

มอบอำานาจ (ก
รณีมอบอำานาจ
ใหด้ำาเนนิการ
แทน)

6)

สมดุบญัชเีงิ
ฝากธนาคาร
พรอ้มสำาเนา
ของผูรั้บมอบ
อำานาจ (กรณีผู ้
ขอรับเงนิเบีย้
ยังชพีผู ้
ประสงคข์อรับ
เงนิเบีย้ยังชพีผู ้
สงูอายปุระสงค์
ขอรับเงนิเบีย้
ยังชพีผูส้งูอายุ
ผา่นธนาคาร
ของผูรั้บมอบ
อำานาจ)

- 1 1 ชดุ -

15.2)   เอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

ที่
ร	ยก	ร
เอกส	ร
ยืน่เพิม่

เตมิ

หนว่ยง	น
ภ	ครฐัผู ้

ออก
เอกส	ร

จำ	นวน
เอกส	ร
ฉบบัจรงิ

จำ	นวน
เอกส	ร
สำ	เน	

หนว่ย
นบั

เอกส
	ร 

หม	ยเหตุ

ไมพ่บเอกสารอืน่ ๆ สำาหรับยืน่เพิม่เตมิ

16. ค	่ธรรมเนยีม

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม

17. ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน
1 ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพี
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) นอ้ง จังหวดัสพุรรณบรุี
หม	ยเหต ุ( เลขที ่222 หมูท่ี ่2 ตำาบลบางพลบั อำาเภอสองพนีอ้ง 
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72110                                                           
โทร,โทรสาร 035-472490  / เว็บไซต ์www.bangphlab.go.th)

18. ตวัอย	่งแบบฟอรม์ ตวัอย	่ง และคูม่อืก	รกรอก 
1) แบบคำาขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ

-

19. หม	ยเหตุ
-

วนัที่
พมิพ์

16/07/2558

สถ	นะ เผยแพรคู่ม่อืบน
เว็บไซตแ์ลว้

จดัทำ	
โดย

น.ส.สงัวาลย ์ สงกลู

อนมุตั ิ
โดย

นายปราศรัย  แสวง
ทรัพย์

เผยแพร่
โดย

น.ส.ณัฐนันท ์ นรนิทร
ภกัดี


