
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอาย ุ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 

2552 กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี ใหผู้ท้ ี�จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึ�นไปในปีงบประมาณถัดไป และมี

คณุสมบัตคิรบถว้นมาลงทะเบยีน และยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ตนมี

ภมูลิําเนา ณ สํานักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นหรอืสถานที�ที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นกําหนด 

 

 

 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

    1.มสีญัชาตไิทย 

 

    2.มภีมูลิําเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามทะเบยีนบา้น 

 

    3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึ�นไป ซึ�งไดล้งทะเบยีน และยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

 

    4.ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื�นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ไดแ้ก ่

ผูรั้บบํานาญ เบี�ยหวัดบํานาญพเิศษ หรอืเงนิอื�นใดในลกัษณะเดยีวกนั ผูส้งูอายุที�อยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ�น ผูไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่ตอบแทน รายไดป้ระจํา หรอืผลประโยชนอ์ย่างอื�นที�รัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น

จัดใหเ้ป็นประจํา ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื�อการยังชพีของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2548 

 

    ในการยื�นคําขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุผูส้งูอายุจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายโุดย

วธิใีดวธิหีนึ�ง ดงัตอ่ไปนี� 

 

       1.รับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูม้สีทิธ ิ

 

       2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิหรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลที�ไดรั้บมอบอํานาจ

จากผูม้สีทิธ ิ

 

 

 วธิกีาร 

 

 

     1.ผูท้ี�จะมสีทิธรัิบเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถัดไป ยื�นคําขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ�น ณ สถานที�และภายในระยะเวลาที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นประกาศกําหนดดว้ยตนเอง หรอืมอบอํานาจใหผู้อ้ ื�น

ดําเนนิการได ้

 

     2.กรณีผูส้งูอายุที�ไดรั้บเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายจุากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในปีงบประมาณที�ผ่านมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีน และยื�นคําขอรับเบี�ยยังชพีผูส้งูอายุตามระเบยีบนี�แลว้ 

 

     3.กรณีผูส้งูอายุที�มสีทิธไิดรั้บเบี�ยยังชพียา้ยที�อยู ่และยังประสงคจ์ะรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุตอ้งไปแจง้ตอ่องคก์รปกครอง



สว่นทอ้งถิ�นแหง่ใหมท่ี�ตน  ยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
ที�ทําการองคบ์รหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ (ฝ่ายสวัสดกิารเเละ
พัฒนาชมุชน สาํนักงานปลัด) /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี�ประสงคจ์ะขอรับเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุในปีงบประมาณถัดไป          
หรอืผูรั้บมอบอํานาจ ยื�นคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�า
ปราณ))  

20 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยื�นคําขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูรั้บมอบอํานาจ 
 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�า
ปราณ ))  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ที�มรีูปถา่ยพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสําเนา (กรณีที�ผูข้อรบัเงนิเบี�ยยงั
ชพี ผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบี�ย
ยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) - 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ที�มรีูปถา่ยพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให้
ดําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

สมุดบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีผู ้
ขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบอํานาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมู3่ ตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์77220 
(หมายเหต:ุ (หมายเลขโทรสาร 032-630755 โทรศพัท ์032-630777 เว็บไซต ์www.paknampran.go.th 
e-mail: paknampranburi@hotmail.com))  

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

3) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี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 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ชื�อกระบวนงาน: การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิ�น สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึ�นทะเบยีน 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 2552  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยยังชพีผูส้งูอาย ุองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปากนํ�าปราณ จังหวัดประจวบครีขีนัธ ์นายไพโรจน ์เชดิฉิ�ง 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


