
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอกระบรุ ีจังหวัดระนองกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 

2552 ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ข ึน้ไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คณุสมบัตคิรบถว้นมาลงทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมี

ภมูลิ าเนา ณ ส านักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก าหนด 

 

 

 

 หลักเกณฑ ์

 

 

    1.มสีัญชาตไิทย 

 

    2.มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

    3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ข ึน้ไป ซึง่ไดล้งทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อืน่ใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่

ผูรั้บบ านาญ เบีย้หวัดบ านาญพเิศษ หรอืเงนิอืน่ใดในลักษณะเดยีวกัน ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์อยา่งอืน่ทีรั่ฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จัดใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยังชพีของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 

 

    ในการยืน่ค าขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุผูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายโุดย

วธิใีดวธิหีนึง่ ดังตอ่ไปนี ้

 

       1.รับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

       2.โอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิหรอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

จากผูม้สีทิธ ิ

 

 

 วธิกีาร 

 

 

     1.ผูท้ีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ณ สถานทีแ่ละภายในระยะเวลาทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่

ด าเนนิการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีน และยืน่ค าขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนี้แลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายทุีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ยังชพียา้ยทีอ่ยู ่และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครอง



สว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่น  ยา้ยไป 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ทีท่ าการ อบต.น ้าจดืนอ้ย อ.กระบรุ ีจ.ระนอง โทร./โทรสาร 077-
891329 เว็ปไซด ์www.numjuednoi.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี)) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :30 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุในปีงบประมาณถัดไป          
หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอ านาจ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลน ้าจดืนอ้ย อ าเภอ
กระบรุ ีจังหวัดระนอง 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มส าเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงั
ชพี ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจใหด้ าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั

ทีม่รีปูถา่ยพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ด าเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

6) 
 

สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มส าเนาของผูร้บัมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายปุระสงค ์
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบอ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) 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)) 

2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหต ุ

- 
 

Infographic 

ล าดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอาย ุ

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมสีว่นร่วม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 21/08/2015 15:53 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มูลคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


