
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นพ.ศ. 2552 
กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปีใหผู้ท้ี+จะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ข ึ#นไปในปีงบประมาณถดัไปและมคีณุสมบตัิ
ครบถว้นมาลงทะเบยีนและยื+นคําขอรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายดุว้ยตนเองตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นที+ตนมภีมูลิําเนาณ
สาํนักงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นหรอืสถานที+ที+องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นกําหนด 
 
 
 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
 1.มสีญัชาตไิทย 
 
 2.มภีมูลิําเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นตามทะเบยีนบา้น 
 
 3.มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึ#นไปซึ+งไดล้งทะเบยีนและยื+นคําขอรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายตุอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+น 
 
 4.ไมเ่ป็นผูไ้ดร้ับสวัสดกิารหรอืสทิธปิระโยชนอ์ื+นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวสิาหกจิหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นไดแ้กผู่ร้ับ
บํานาญเบี#ยหวัดบํานาญพเิศษหรอืเงนิอื+นใดในลกัษณะเดยีวกันผูส้งูอายทุี+อยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรัฐหรอืองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ+นผูไ้ดร้ับเงนิเดอืนคา่ตอบแทนรายไดป้ระจําหรอืผลประโยชนอ์ยา่งอื+นที+รัฐหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ+นจัดใหเ้ป็นประจํา
ยกเวน้ผูพ้กิารและผูป่้วยเอดสต์ามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื+อการยังชพีขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ+นพ.ศ. 2548 
 
ในการยื+นคําขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายผุูส้งูอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบี#ยยงัชพีผูส้งูอายโุดยวธิใีด
วธิหีนึ+งดงัตอ่ไปนี# 
 
 1.รับเงนิสดดว้ยตนเองหรอืรับเงนิสดโดยบคุคลที+ไดร้ับมอบอํานาจจากผูม้สีทิธ ิ
 
 2.โอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธหิรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบคุคลที+ไดร้ับมอบอํานาจจากผูม้ี
สทิธ ิ
 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองการศกึษา  สาํนักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัย
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี15130 โทร. 0-3646-1785-9 โทรสาร.  0 
- 3663 - 0655/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั #งแตเ่วลา 
08:00 - 16:30 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 นาท ี
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี+ประสงคจ์ะขอรับเบี#ยยังชพีผูส้งูอายใุนปีงบประมาณถดัไป
หรอืผูร้ับมอบอํานาจยื+นคําขอพรอ้มเอกสารหลักฐานและ
เจา้หนา้ที+ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสารหลกัฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีนตามแบบยื+นคําขอลงทะเบยีนให ้
ผูข้อลงทะเบยีนหรอืผูร้ับมอบอํานาจ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

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

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวประชาชนหรอืบตัรอื+นที+ออกใหโ้ดยหน่วยงาน
ของรัฐที+มรีูปถา่ยพรอ้มสาํเนา) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

3) 
 

สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสําเนา (กรณีที�ผูข้อรบัเงนิเบี�ยยงั
ชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบ ี�ยยงั
ชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีที+ผูข้อรับเงนิเบี#ย
ยังชพีผูป้ระสงคข์อรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรับเงนิเบี#ยยังชพี
ผูส้งูอายผุา่นธนาคาร)) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (กรณมีอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(หนังสอืมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหด้ําเนนิการแทน)) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ท ี�มรีูปถา่ยพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีมอบอาํนาจให้
ดําเนนิการแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวประชาชนหรอืบตัรอื+นที+ออกใหโ้ดยหน่วยงาน
ของรัฐที+มรีูปถา่ยพรอ้มสาํเนาของผูร้ับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให ้
ดําเนนิการแทน)) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

6) 
 

สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสําเนาของผูร้บัมอบอํานาจ (กรณีผู ้
ขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูป้ระสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคารของผูร้บัมอบอาํนาจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(สมดุบญัชเีงฝิากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูร้ับมอบอํานาจ 
(กรณีผูข้อรับเงนิเบี#ยยังชพีผูป้ระสงคข์อรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายปุระสงค์
ขอรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอายุผา่นธนาคารของผูร้ับมอบอํานาจ)) 

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยั
บาดาล จังหวดัลพบรุ ี

 



คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองการศกึษา  สาํนักงานเทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบรุ ี15130 โทร. 0-3646-1785-

9 โทรสาร.  0 - 3663 - 0655 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั #น 2 ถนนแจง้วฒันะ 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 
 
ศนูยร์ับเรื+องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การลงทะเบยีนและยื+นคําขอรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอาย ุ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ+น สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม 

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 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การลงทะเบยีนและยื+นคําขอรับเงนิเบี#ยยังชพีผูส้งูอาย ุ  สํานักงานเทศบาลตาํบลลํานารายณ์  
22/07/2558 08:56 
 
 

เอกสารฉบับนี#ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที+เผยแพร่คูม่อื: - 


