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ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ     ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ส ำนักงำนปลัดฯ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1 – 30 พฤศจิกำยน) 

โทรศัพท์: 055-872100 ต่อ 11     (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 

โทรสำร : 055-872100 ต่อ 18       ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http:// www.santo-kp.go.th 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 

1.สัญชำติไทย 

2.มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ (ตำมทะเบียนบ้ำน) 

3.เป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อำยุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลำคม) 

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้รับ 

เงินบ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

5.กรณีที่ผู้สูงอำยุไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค ำร้องขอได้ โดยให้ผู้รับมอบ

อ ำนำจติดต่อที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ  พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการ 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.ผู้สูงอำยุ ยื่นเอกสำรที่ใช้ในกำรลงทะเบียนผู้สูงอำยุ  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ 

2.เจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร ตรวจสอบเอกสำร,คุณสมบัติ  

3.เสนอคณะผู้บริหำร 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำ ไม่เกิน 1 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

การขอรับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ

http://www.santo-kp.go.th/
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1.บัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย          จ ำนวน   1  ฉบับ 

  พร้อมส ำเนำ 

2.ทะเบียนบ้ำน  พร้อมส ำเนำ                                                                   จ ำนวน   1  ฉบับ 

3.สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อมส ำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)   

ส ำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิกำร ผ่ำนธนำคำร                                     จ ำนวน   1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

 ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแสนตอ โทรศัพท์: 055-872100 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.khlonglha.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kknontat.com/
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ทะเบียนเลขที่......................../......... 
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................ 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่.................................................      

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ช่ือ........................................................นำมสกุล....................................................... 

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อำยุ................ปี  สญัชำติ             มีชื่ออยู่ในส ำเนำ 

ทะเบียนบ้ำนเลขท่ี......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง                     อ ำเภอ/เขต                   จังหวัด                          . 

รหัสไปรษณีย์               โทรศัพท์.......................................................หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของ 

ผู้สูงอำยุท่ียื่นค ำขอ  ---- 

สถำนภำพสมรส    โสด    สมรส    หม้ำย    หย่ำร้ำง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 

อำชีพ.....................................................................................................รำยได้ต่อเดือน...........................................บำท 

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับกำรสงเครำะห์ควำมพิกำร 

 ย้ำยภูมลิ ำเนำเข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยำ้ยมำจำก (ระบุที่

อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.................  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก  1 วิธี) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนค าขอลงทะเบียนแทน 

ผู้ยื่นค ำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เก่ียวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ ำนำจ)  .................................................................................................เลขประจ ำตัว
ประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 

---- ที่อยู่

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

  ส ำเนำสมดุบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอำยุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอำยุผ่ำนธนำคำร) 

  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ ำนำญหรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดอืนจำกหน่วยงำนของ

รัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

         (ลงช่ือ)............................................................    (ลงช่ือ)..........................................................               

             (..................................................................)          (..........................................................)                  

                 ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ                 เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัต ิ

          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นำย / นำง / นำงสำว 

..................................................................................................... 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

----   

  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขำดคณุสมบัต ิเนื่องจำก 

.................................................................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................................. 

       (...............................................................................) 

จ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล........................ 

        คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบ

แล้ว มีควำมเห็นดังน้ี 

  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 

                        (.......................................................) 

กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 

                        (.......................................................) 

กรรมกำร  (ลงช่ือ)............................................................. 

                        (.......................................................) 

ค าสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 

(ลงช่ือ)......................................................... 

     (......................................................)                                    

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

วัน/เดือน/ปี............................................. 

 (ตัดตำมรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอำยทุี่ยื่นค ำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอำยุ  ช่ือ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ที.่.................... 

ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

  กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...........    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุตั้งแต่เดือน ตุลำคม ..............  ถึงเดือนกันยำยน ................  ในอัตรำแบบขั้นบันได  ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณี
ผู้สูงอำยุย้ำยภูมิล ำเนำที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึงวันที่  30  พฤศจิกำยน ..............) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ  ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งใหม่ภำยในเดือนพฤศจิกำยน ........ ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิให้ต่อเนื่อง                                            
                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                         (........................................................) 
             เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัลงทะเบียน 
 


