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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี �ยยังช ีพผู้ส ูงอายุ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:สํานกังานเทศบาลตําบลโซ่พิสยั 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน :การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ สํานกัปลดั 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ &นทะเบียน  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เก ี�ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี�ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น

พ.ศ. 2552 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  
7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  
 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
10. ชื�ออ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอาย ุ    

22/05/2558 15:52  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์  สํานกัปลดั เทศบาลตําบลโซ่พิสยั/ ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (เว้นวนัหยุดราชการ) ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที&ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธ ีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายขุององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นพ.ศ. 
2552 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้ผู้ ที
จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึ &นไปในปีงบประมาณถดัไปและมี
คณุสมบติัครบถ้วนมาลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายดุ้วยตนเองต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นที
ตนมี
ภมูิลําเนาณสํานกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นหรือสถานที
ที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นกําหนด 
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หลกัเกณฑ์ 
    1.มีสญัชาติไทย 
    2.มีภมูิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึ &นไปซึ
งได้ลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายตุ่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น 
    4.ไม่เป็นผู้ ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื
นใดจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
น
ได้แก่ผู้ รับบํานาญเบี &ยหวดับํานาญพิเศษหรือเงินอื
นใดในลกัษณะเดียวกนัผู้สงูอายทีุ
อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นผู้ ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์อย่างอื
นที
รัฐหรือองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นจดัให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื
อการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นพ.ศ. 2548 
ในการยื
นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายผุู้สงูอายจุะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ
งดงัต่อไปนี & 
       1.รับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลที
ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
       2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที
ได้รับมอบ
อํานาจจากผู้มีสิทธิ 
  
วิธีการ 
     1.ผู้ ที
จะมีสิทธิรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายใุนปีงบประมาณถดัไปยื
นคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ
นณสถานที
และภายในระยะเวลาที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นประกาศกําหนดด้วยตนเองหรือมอบ
อํานาจให้ผู้ อื
นดําเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สงูอายทีุ
ได้รับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายจุากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นในปีงบประมาณที
ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้
ได้ลงทะเบียนและยื
นคําขอรับเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนี &แล้ว 
     3.กรณีผู้สงูอายทีุ
มีสิทธิได้รับเบี &ยยงัชีพย้ายที
อยู่และยงัประสงค์จะรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายตุ้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ
นแห่งใหม่ที
ตนย้ายไป 
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13. ข ั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทข ั �นตอน 
รายละเอ ียดของข ั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ที
ประสงค์จะขอรับเบี &ยยงั
ชีพผู้สงูอายใุน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจยื
นคําขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที
ตรวจสอบคําร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

   20 นาที งานสวสัดิการ
สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์  
สํานกัปลดั 
เทศบาลตําบล 
โซ่พิสยั 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื
นคําขอลงทะเบียนให้ 
ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับ
มอบอํานาจ 
 
 

10 นาที งานสวสัดิการ
สงัคมและสงัคม
สงเคราะห์  
สํานกัปลดั 
เทศบาลตําบล 
โซ่พิสยั 

 

 
ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดข ั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดําเนินการลดขั &นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที�มีรูปถ่าย

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีที�ผู้

ขอรับเงินเบี /ยยัง

ชีพผู้ประสงค์

ขอรับเงินเบี /ยยัง

ชีพผู้สูงอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี /ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื�นที�ออกให้

โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของรัฐที�มีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้รับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให้

ดําเนินการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนาของผู้รับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผู้ขอรับเงิน

เบี /ยยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี /ยยังชีพ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี /ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคารของผู้รับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ ื�น ๆ  สําหรับยื�นเพ ิ�มเติม 

ท ี� รายการเอกสาร
ยื�นเพ ิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

- 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
 
1) 
 
2) 

 
สํานกังานเทศบาลตําบลโซ่พิสยั โทรศพัท์ : 0 4248 5058-9   
หรือเว็บไซด์ www.sophisai.go.th 
ศนูย์บริการประชาชนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที& 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี &ยยงัชีพผู้สงูอายุ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พ ิมพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทาํโดย นางเนาวรัตน์  ศรีกลุ 
อนุมัติโดย นายวิเชียร  คงทนั 
เผยแพร่โดย นางพนิตพร  ปะมาคะเต 

 
 

 
 


