
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำย ุ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบา้นธ ิจังหวัดล าพนู กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2552 ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คณุสมบัตคิรบถว้นมาลงทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมี

ภมูลิ าเนา ณ ส านักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

    1.มสีญัชาตไิทย 

 

    2.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

    3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป ซึง่ไดล้งทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่

ผูรั้บบ านาญ เบีย้หวัดบ านาญพเิศษ หรอืเงนิอืน่ใดในลักษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์อยา่งอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

 

    ในการยืน่ค าขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายโุดย

วธิใีดวธิหีนึง่ ดังตอ่ไปนี ้

 

       1.รับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

       2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิหรอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

จากผูม้สีทิธ ิ

 

 

 วธิกีาร 

 

 

     1.ผูท้ีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ณ สถานทีแ่ละภายในระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่

ด าเนนิการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนีแ้ลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายทุีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยู ่และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครอง



สว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่น  ยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ 
399 ม.14 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธ ิจ.ล าพนู 51180 
โทร 0 5398 4159 www.Huaiyab.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุในปีงบประมาณถัดไป          

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

20 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 

 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบชุ ือ่) / องคก์าร
บรหิารสว่นต าบล.....(ระบชุ ือ่) / เมอืงพัทยา))  

10 นาท ี กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั
ทีม่รูีปถำ่ยพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงฝิำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพี ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้

ยงัชพีผูสู้งอำยผุำ่นธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจใหด้ ำเนนิกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงำนของรฐั
ทีม่รูีปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้

ด ำเนนิกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

สมุดบญัชเีงฝิำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูร้บัมอบอ ำนำจ (กรณีผู ้
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยปุระสงค์
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอำยผุำ่นธนำคำรของผูร้บัมอบอ ำนำจ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยยาบ 399 ม.14 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธ ิจ.ล าพนู 51180 โทร 0 5398 4159 
www.Huaiyab.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 24/08/2015 10:23 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


