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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สูงอาย ุ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสวสัดิการฯ องค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบรูณ์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึนทะเบยีน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยงัชีพผูสู้งอายขุององค์กรปก 

ครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2552 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทใีห้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทีสดุ 0  

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบยีนและยนืคําขอรับเงนิเบียยงัชีพผู้ สูงอายุ     

22/05/2558 15:52  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการ   หมู่ที 9 ทีทําการองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลซบัสมบูรณ์ ตําบลซับสมบูรณ์ อําเภอ

วิเชียรบุรี จงัหวดัเพชรบูรณ์  8  / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงนิเบียยงัชีพผู้ สูงอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 

2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ทีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึนไปในปีงบประมาณถดัไปและมี

คณุสมบตัิครบถ้วนมาลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายดุ้วยตนเองตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถินทตีนมี

ภูมิลําเนาณสํานกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือสถานทีทอีงค์กรปกครองส่วนท้องถินกําหนด 
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 หลักเกณฑ์ 

    1.มีสัญชาติไทย 

    2.มีภูมิลําเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถินตามทะเบียนบ้าน 

    3.มีอายุหกสิบปีบริบรูณ์ขนึไปซึงได้ลงทะเบยีนและยืนคําขอรับเงนิเบียยงัชีพผู้สูงอายตุอ่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน 

    4.ไมเ่ป็นผู้ ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชนอ์ืนใดจากหนว่ยงานภาครฐัรัฐวสิาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ได้แกผู่้ รับบํานาญเบียหวดับาํนาญพิเศษหรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกนัผู้สูงอายทุอียูใ่นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้ ได้รับเงินเดือนคา่ตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชนอ์ย่างอืนทีรัฐหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินจดัให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์

เพือการยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ. 2548 

 

ในการยืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรบัเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายุ

โดยวธีิใดวิธีหนงึดงัตอ่ไปน ี

       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงนิสดโดยบคุคลทีได้รับมอบอาํนาจจากผู้ มีสิทธิ 

       2.โอนเงินเข้าบญัชเีงินฝากธนาคารในนามผู้มสิีทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลทีได้รับมอบ

อํานาจจากผู้ มีสิทธิ 

 

 วิธีการ 

     1.ผู้ ทีจะมสิีทธิรบัเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายใุนปีงบประมาณถดัไปยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตอ่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถินณสถานทีและภายในระยะเวลาทอีงค์กรปกครองส่วนท้องถินประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ

อํานาจให้ผู้อืนดําเนินการได้ 

     2.กรณีผู้สูงอายุทีได้รับเงินเบียยงัชีพผู้สูงอายจุากองค์กรปกครองส่วนท้องถินในปีงบประมาณทผี่านมาให้ถือวา่เป็นผู้

ได้ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบียยงัชีพผู้สูงอายตุามระเบยีบนแีล้ว 

     3.กรณีผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รบัเบียยงัชีพย้ายทีอยูแ่ละยงัประสงค์จะรับเงินเบยียงัชีพผู้สูงอายตุ้องไปแจ้งต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถินแห่งใหมท่ีตนย้ายไป 
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ทีประสงค์จะขอรบัเบียยงั

ชีพผู้สูงอายใุน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจยืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลกัฐานและ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาท ี กองสวสัดิการฯ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

( 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยืนคําขอลงทะเบยีนให้ 

ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาท ี กองสวสัดิการฯ 

อบต.ซับสมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาท ี

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการดําเนินการลดขนัตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทอีอกให้

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบยีนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมุดบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีทีผู้

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทอีอกให้

โดยหนว่ยงาน

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

6) 

สมุดบญัชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้ รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบียยงัชีพผู้

ประสงค์ขอรบั

เงินเบียยงัชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้สูงอายผุ่าน

ธนาคารของผู้รับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน   หมู่ที 9 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลซบัสมบูรณ์ ตาํบลซับสมบูรณ์ อาํเภอวเิชียรบุรี  

 จงัหวดัเพชรบูรณ์ 8   โทร  056713987  

 www.subsombun.go.th 

 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบียยงัชีพผู้สูงอาย ุ

- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


