
คู�มือการปฏบิตัริาชการ

การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรบัเบีย้ยงัชพี
ผู �สงูอายุ

.

งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชมุชน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั

อาํเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี



โทร 042 133300 – 1

คาํนํา
งานพฒันาชมุชน สาํนักปลดั องค �การบรหิารส�วน

ตําบลหนองหลกั มีบทบาทหน�าทีใ่นการจดัสวสัดกิารสงัคม
ให�กบัผู �ด �อยโอกาสทางสงัคมในเขตตําบลหนองหลกั และ
ส�งเสรมิคณุภาพชวีติให �กบับคุคลเหล�านี้รวมทัง้มีบทบาทหน�าที่
ในการดําเนินการรบัลงทะเบยีนผู �สงูอายเุพ่ือรบัเงนิเบีย้ยงัชพี
ผู �สงูอายุ รวมทัง้การจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายใุห �กบับคุคล
ดงักล�าว โดยถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วย
การจ�ายเงนิสงเคราะห �เพ่ือการยงัชพีขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ พ.ศ. 2548 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วย
หลกัเกณฑ �การจ�ายเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายขุององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ พ.ศ. 2552 และทีแ่ก �ไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 2 ถงึ ฉบบัที่ 4
พระราชบญัญตัผิู �สงูอายุ พ.ศ. 2546

ดงันัน้ เพ่ือให �ประชาชนทีม่าขอรบับรกิารได �มีความ
เข �าใจทีถ่กูต �องมีแนวทางในการปฏบิตัหิน�าที่ ชดัเจน ซึง่จะ
นําไปสู�ความสะดวก รวดเร็ว และถกูต �อง ในการขอรบับรกิารใน
เรือ่งดงักล�าว องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั จงึได �ตดัทาํ
คมืูอการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ การ
ลงทะเบยีน ขึน้ องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั หวงัเป็น
อย�างยิง่ว�าคู�มือฉบบันี้จะเป็นส�วนหน่ึงทีท่าํให �ผู �สงูอายุ มีความ
เข �าใจทีถ่กูต �องถงึสทิธพึิงได �รบั รวมทัง้ทราบแนวทางในการ
ปฏบิตัทิีช่ดัเจนซึง่จะเกดิประโยชน �สงูสดุต�อบคุคลดงักล�าวและ
ประชาชนทีม่าขอรบับรกิาร



งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชมุชน
สาํนักปลดั

องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั

1. คณุสมบตัขิองผู �มีสทิธจิะได �รบัเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
1. มีสญัชาตไิทย
2.มีภมูิลาํเนาอยู�ในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั (ตาม

ทะเบยีนบ�าน)
3.มีอายุ 60 ปี บรบิรูณ � ในปีถดัไป (ปัจจบุนั อายุ 59 ปี และต�องเกดิ

ก�อนวนัที่ 1 ตลุาคม )
4.ไม�เป็นผู �ได �รบัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน �อืน่ใดจากหน�วยงาน

ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ ได �แก� ผู �รบัเงนิ
บาํนาญ เบีย้หวดั บาํนาญพิเศษ หรอืเงนิอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนั
ผู �สงูอายทุีอ่ยู�ในสถานสงเคราะห �ของรฐัหรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่
ผู �ได �รบัเงนิเดอืน ค�าตอบแทน รายได�ประจาํ หรอืผลประโยชน �ตอบแทน
อย�างอืน่ทีร่ฐัหรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่จดัให �เป็นประจาํ ยกเว �นผู �
พิการและผู �ป� วยเอดส �ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด �วยการ
จ�ายเงนิสงเคราะห �เพื่อการยงัชพีขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ พ.
ศ.2548

หมายเหตุ
กรณีได �รบัเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายอุยู�แล �ว และได �ย �ายเข �ามาในพืน้ที่

ตาํบลหนองหลกั จะต �องมายืน่คาํร �องขึน้ทะเบยีน ที่ องค �การบรหิาร
ส�วนตาํบลหนองหลกั อกีครัง้ภายใน เดอืน พฤศจกิายน ของปีเพื่อให �
ได �รบัสทิธติ�อเน่ือง

2.ขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเพื่อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ

ที่ ประเภท
ขัน้ตอน

รายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบรกิาร

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ส�วนงาน/
หน�วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

หมาย
เหตุ



1 ยืน่
เอกสาร
หลกัฐาน

ผู �ประสงค �จะขอรบั
เบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
ยนืเอกสารหลกัฐาน
หรอืหนังสอืมอบ
อาํนาจกรณีมาแทน

1 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

2 ลงทะเบยีน
ในระบบ
สารสนเทศ

กรอกแบบฟอร �มใน
ระบบสารสนเทศ
เบีย้ยงัชพั

15 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

3 ยืน่
เอกสาร
พิจารณา

พิมพ �เอกสารจาก
ระบบสารสนเทศให�
ผู �ยืน่คาํขอรบัรอง
เอกสาร ทัง้หมด

3 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

4 แจ �งผลกา
รพิจารณา

ออกใบรบั
ลงทะเบยีนตามแบบ
ยืน่คาํขอลงทะเบยีน
ให�ผู �ขอลงทะเบยีน
หรอืผู �รบัมอบอาํนาจ

2 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

เอกสาร หลกัฐาน
1. บตัรประจาํตวัประชาชน
2. ทะเบยีนบ�าน
3. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพร�อมสาํเนา สาํหรบักรณีผู �สงูอายุ
ประสงค �ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายผุ�านธนาคารในกรณีทีม่ี
ความจาํเป็นผู �สงูอายไุม�สามารถมาลงทะเบยีนด�วยตนเองได �
อาจมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณ �อกัษรให�ผู �อืน่เป็นผู �ยืน่คาํขอรบั
เบีย้ยงัชพีผู �สงูอายแุทนได�

ในกรณีทีผู่ �สงูอายไุม�สามารถมาลงทะเบยีนด�วยตนเองได � อาจมอบ
อาํนาจให�ผู �อืน่เป็นผู �ยืน่คาํขอรบัเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายไุด � โดยให�ผู �รบัมอบ
อาํนาจตดิต�อ เจ �าหน�าที่ องค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั

คําชีแ้จง
1. กาํหนดวนัจ�ายเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ ภายในวนัที่ 1 - 10 ของ



เดอืน (ตามความเหมาะสม)

2.ช�องทางการรบัเงนิ
2.1 ผู �สงูอายปุระสงค �รบัเงนิสดด�วยตนเอง องค �การบรหิาร

ส�วนตําบลหนองหลกันําเงนิสดไปจ�ายให�ผู �มีสทิธิ ภายในวนัที่ 10
ของทกุเดอืน ณ ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกักาํหนด

2.2 ผู �สงูอายปุระสงค �รบัเงนิผ�านบญัชธีนาคาร ในนาม
ผู �สงูอายทุีมี่สทิธิ โดยเงนิจะโอนเข �าบญัชธีนาคารของผู �มีสทิธิ
ทกุวนัที่ 10 ของเดอืน หากวนัตรงวนัหยดุให�ดําเนินการก�อนหน่ึง
วนั

3.การคํานวณเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายแุบบขัน้บนัไดสาํหรบั
ผู �สงูอายุ

จาํนวนเงนิเบีย้ยงัชพีต�อเดอืนทีผู่ �สงูอายจุะได �รบัใน ปัจจบุนั
การจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีให �แก�ผู �สงูอายุ คดิในอตัราเบีย้ยงัชพีแบบ
ขัน้บนัได “แบบขัน้บนัได” หมายถงึ การแบ�งช�วงอายขุอง
ผู �สงูอายอุอกเป็นช�วงๆ หรอืเป็นขัน้ ขึน้ไปเรือ่งๆ ตัง้แต�อายุ 60 ปี

ตารางคํานวณเงนิเบีย้ยงัชพีรายเดอืน
สาํหรบัผู �สงูอายุ (แบบขัน้บนัได)

ขัน้ที่ ช�วงอายุ จาํนวนเงนิ(บาท)
ขัน้ที่ 1 60-69 ปี 600
ขัน้ที่ 2 70-79 ปี 700
ขัน้ที่ 3 80-89 ปี 800
ขัน้ที่ 4 90 ปีขึน้ไป 1,000

4.การสิน้สดุการรบัเงนิเบีย้ยงัชพี
1.ตาย
2.ขาดคณุสมบตัติามระเบยีบฯ
3. แจ �งสละสทิธกิารขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายเุป็น



หนังสอืต�อองค �การบรหิาร ส�วนตําบลหนองหลกั

ตวัอย�าง
ทะเบยีนเลขที่ ..................../...............

แบบคาํขอขึน้ทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
...............

ผู �ยืน่คาํขอฯ [ ] แจ �งด �วยตนเอง [ ] ผู �ยืน่คาํขอฯ แทนตามหนังสอื
มอบอาํนาจ เกีย่วข �องเป็น..........................กบัผู �สงูอายทุีข่อขึน้ทะเบยีน
ชือ่ – สกลุ .............................................................เลขประจาํตวั
ประชาชนผู �รบัมอบอาํนาจ..........................................ทีอ่
ยู�...................................................................โทรศพั
ท �....................................

เขยีนที่ ................................................................

วนัที่ ..........................................................

ด�วยข�าพเจ �า (นาย/นาง/นางสาว)
ชือ่ .......................................................................................................
เกดิวนัที่ .......... เดอืน ..................................... พ.ศ. .............
อายุ ..............ปี สญัชาต.ิ......................... มีชือ่อยู�ในสาํเนาทะเบยีนบ�าน
เลขที่ ...................หมู�ที่ ...........ตาํบล หนองหลกั อาํเภอ ไชยวาน
จงัหวดั อดุรธานี รหสัไปรษณีย �4 1 2 9 0
โทรศพัท �............................................ หมายเลขบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผู �สงูอายทุีย่ืน่คาํ
ขอ.............................................................................................
สถานภาพสมรส โสด สมรส หม�าย หย�าร �าง แยกกนัอยู�
อืน่ ๆ ..............................
ได �รบัการสงเคราะห �เบีย้ยงัชพีผู �ป� วยเอดส � ได �รบัการสงเคราะห �เบีย้

ความพิการ
ย �ายภมูิลาํเนาเข �ามาอยู�ใหม�

เมื่อ ...............................................................
มีความประสงค �ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

.......... โดยวธิดีงัต�อไปนี้ (เลอืก 1 วธิ)ี
รบัเงนิสดด�วยตนเอง รบัเงนิสดโดยบคุคลที่



ได �รบัมอบอาํนาจจากผู �มีสทิธิ
โอนเงนิเข �าบญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผู �มีสทิธิ โอนเข �าบญัชี

เงนิฝากธนาคารในนามบคุคลได�รบัมอบอาํนาจจากผู �มีสทิธิ
พร �อมแนบเอกสาร ดงันี้
สาํเนาบตัรประตวัผู �สงูอายุ หรอืสาํเนาบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหน�วยงานของ

รฐัทีม่ีรปูถ�าย
สาํเนาทะเบยีนบ�าน
สาํเนาสมดุเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผู �ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ

ประสงค �ขอรบัเงนิผ�านธนาคาร)
หนังสอืมอบอาํนาจพร�อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู �มอบ

อาํนาจและผู �รบัอาํนาจ

ข�าพเจ �าขอรบัรองว�าข �าพเจ �าเป็นผู �มีคณุสมบตัคิรบถ�วน ไม�ได �เป็น
ผู �รบับาํนาญหรอืสวสัดกิารเป็นรายเดอืนจากหน�วยงานของรฐั
รฐัวสิาหกจิ หรอืองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ และขอรบัรองว�าข �อความ
ดงักล�าวข �างต �นเป็นความจรงิทกุประการ

(ลงชือ่).........................................ผู �ยืน่คาํขอ
(ลงชือ่)...................................เจ �าหน�าทีผู่ �รบัจดทะเบยีน

(....................................................)
(.......................................)

หมายเหตุ : ให�ขดีฆ�าข �อความทีไ่ม�ต �องการออก และทาํเครือ่งหมาย
ในช�อง หน�าข �อความทีต่ �องการ

ความเห็นเจ �าหน�าทีผู่ �รบัจดทะเบยีน

เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ

ได �ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
นาย/นาง/นางสาว

.........................................................

................................

หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน

…………………………………………………………
……………. แล�ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ

เรยีน นายกองค �การบรหิารส�วน
ตาํบล...........................

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัไิด �ตรวจสอบแล�วมี
ความเห็นดงันี้

สมควรรบัขึน้ทะเบยีน ไม�
สมควรรบัขึน้ทะเบยีน



เป็นผู �มีคณุสมบตัคิรบถ�วน

เป็นผู �ขาดคณุสมบตัิ ดงันี้

.........................................................

................................

.........................................................

................................

(ลงชือ่)

(.................................................)

...........................................
.....

เจ �าหน�าทีผู่ �รบัลงทะเบยีน

กรรมการ (ลงชือ่)

(...................................................)

.
..................................................

กรรมการ (ลงชือ่)

(....................................................)

.................................
.................

กรรมการ (ลงชือ่)

(..................................................)

..................................
................

คาํสัง่

รบัขึน้ทะเบยีน ไม�รบัขึน้ทะเบยีน อืน่
ๆ ....................................

(ลงชือ่) ..............................................

(นายสดุสาคร ทองใบ)

นายกองค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั

(ตดัตามรอยประ ให�ผู �สงูอายทุีย่ืน่คาํขอลงทะเบยีนเก็บไว �)



ยืน่แบบคาํขอลงทะเบยีนเมื่อวนัที่ ..................
เดอืน.................................................. พ.ศ. ..................

การลงทะเบยีนครัง้นี้ เพื่อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริม่รบัเงนิเบีย้ ยงัชพีผู �สงูอายตุัง้แต�
เดอืนตลุาคม ...... ถงึ เดอืนกนัยายน ....... กรณีผู �สงูอายยุ �ายทีไ่ปอยู�ที่
อืน่ในระหว�างปีงบประมาณ พ.ศ. ....... จะต�องยืน่คาํขอลงทะเบยีนก�อน
สิน้ปีงบประมาณหรอืภายในเดอืนพฤศจกิายน ...... เพื่อเป็นการรกัษา
สทิธใิห �ต�อเน่ืองในการรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายใุนปีงบประมาณ พ.ศ.
..............

(ตวัอย�าง )
หนังสอืมอบอาํนาจ

ที.่................................................

วนัที.่............
เดอืน............................พ.ศ. ...............

โดยหนังสอืฉบบันี้ข �าพเจ �า..................................................... .....
ซึง่เป็นผู �ถอืบตัร...................................
เลขที.่....................................ออกให�ณ ................................เมื่อวนั
ที.่...............................อยู�บ �านเลขที.่.............
หมู�ที.่..................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................แขวง/ตาํบล.............................
เขต/อาํเภอ.......................................



จงัหวดั...............................................
ขอมอบอาํนาจให�............................................................ ซึง่เป็นผู �

ถอืบตัร..............................................
เลขที.่.................................... ออกให�ณ.............................. เมื่อวนั
ที.่..............................อยู�บ �านเลขที.่...............
หมู�ที.่..................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................แขวง/ตาํบล............................. เขต/
อาํเภอ....................................... จงัหวดั...............................................

เป็นผู �มี
อาํนาจ......................................................................................................
................... แทนข�าพเจ �า

ข �าพเจ �าขอรบัผิดชอบในการทีผู่ �รบัมอบอาํนาจได�กระทาํไปตาม
หนังสอืมอบอาํนาจนี้เสมือนว�าข �าพเจ �าได �กระทาํด �วยตนเองทัง้สิน้เพื่อ
เป็นหลกัฐานข�าพเจ �าได � ลงลายมือชือ่/ลายพิมพ �นิ้วมือ ไว �เป็นสาํคญัต�อ
หน�าพยานแล�ว

ลงชือ่.................................................ผู �มอบอาํนาจ
(……………………………….…)

ลงชือ่...............................................
..ผู �รบัมอบอาํนาจ

(……………………………….…)

ลงชือ่...........................................
......พยาน

(……………………………….…)

ลงชือ่...........................................
......พยาน

(……………………………….…)




