
คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   

สํานักปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

  โทรศัพท : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

  โทรสาร  : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๗ 

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ทุกวัน  เวนวันหยุดราชการ  

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๓๐ น. 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

๒๕๕๒  กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูท่ีจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป  และมี

คุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๖  มาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี  

ตนมีภูมิลําเนา  ณ  สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย) หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนด 

หลักเกณฑ 

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน (เทศบาลตําบลพิมาย) 

 (๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป  ซึ่งไดลงทะเบียน  และยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (เทศบาลตําบลพิมาย) 

 (๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ไดแก  ผูรับบํานาญ  เบ้ียหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะห

ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูไดรับเงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดประจํา  หรือผลประโยชนอยางอ่ืนท่ีรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา  ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘   

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

โดยวิธีใดวิธีหน่ึง  ดังตอไปน้ี 

 (๑) รับเงินสดดวยตนเอง  หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

 (๒) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ 

วิธีการ 

 ๑.ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป  ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอเทศบาล

ตําบลพิมาย ณ  สถานท่ีและภายในระยะเวลา  ท่ีเทศบาลตําบลพิมายประกาศกําหนด  ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืน

ดําเนินการ 

 ๒.กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากเทศบาลตําบลพิมายในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปน  ผูได

ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีแลว 



 ๓.กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายท่ีอยู  และยังประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑.ผูท่ีประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ  ยื่นคําขอพรอมท้ังกรอกเอกสาร

หลักฐานในแบบคําขอ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๒.เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบระยะเวลา ๕ นาที 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๓.เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๔.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๕.จัดทําบัญชีรายช่ือ  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเงิน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ระยะเวลา 

ตั้งแตวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ถึง  ๓๐  พฤศจิกายนของทุกปทุกวัน  เวนวันหยุดราชการ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.  - ๑๖.๓๐  น.  

ใชเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๒  วัน  ตอราย  และเทศบาลตําบลพิมาย  จะปดประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิภายใน  ๑๕  วัน  นับแต

วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   

   (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของ       จํานวน ๑ ฉบับ 

ผูรับมอบอํานาจ  (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน) 

๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ    จํานวน ๑ ฉบับ 

(กรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)   

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียมในการลงทะเบียน 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย  ท่ีอยู ๓๑๖/๑๔-๑๕ หมู ๑๔ ถนนหฤทัยรมย ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

ตัวอยางแบบฟอรม 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............................  

 



ทะเบียนเลขท่ี........./๒๕๖๔ 
แบบคําขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 

ผูยื่นคําขอฯแทนตามหนังสือมอบอํานาจ  เก่ียวของเปน....................................................................กับสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 

ช่ือ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ)..................................................................................................................เลขประจาํตัวประชาชน

---- ท่ีอยูบานเลขท่ี................................................................................... 

.............................................................................................................................โทรศัพท.............................................. 

     ขอมูลผูสูงอายุ 

เขียนท่ี....................................................................... 

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

  ดวยขาพเจาช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................สกุล............................................. 

เกิดวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ. ..........................อายุ..................ป  สญัชาติ...............................................

มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี..............หมูท่ี..........ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................. 

ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................. 

รหัสไปรษณีย.................................................โทรศัพท....................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุท่ียื่นคําขอ ---- 

สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย   หยาราง   แยกกันอยู   อ่ืนๆ  ............................................. 

รายไดตอเดือน................................................................บาท  อาชีพ................................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

 ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 

 ไดรับการสงเคราะหเบ้ียความพิการ  ยายภูมลิําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ............................................................ 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีดังตอไปน้ี ( เลือก ๑ วิธี ) 

 รับเงินสดดวยตัวเอง             รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมสีิทธิ 

 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรบัมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

พรอมแนบเอกสาร  ดังน้ี                                                    

  บัตรประตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐบาลท่ีมีรูปถาย   ทะเบียนบาน 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ในกรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสงูอายุผานธนาคาร ) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ( ในกรณียื่นคําขอ ฯ แทน ) 

  บัญชีเงินฝากธนาคาร.........................................บัญชีเลขท่ี .........................................ช่ือบัญชี ......................................... 

  “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัตคิรบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ บําเหน็จ

รายเดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และขอรับรองวา

ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ” 

  “ขาพเจายินยอมใหนําขอมลูสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและยินยอม

ใหตรวจสอบขอมลูกับฐานขอมลูทะเบียนกลางภาครัฐ” 

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

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

          ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ   เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

หมายเหตุ :  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออกและทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 



ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ  

        ไดตรวจสอบคุณสมบัติ  นาย/นาง/นางสาว

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    

----   แลว 

   เปนผูท่ีมีคณุสมบัติครบถวน  

 เปนผูท่ีขาดคณุสมบัติครบถวน  ดงัน้ี   

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

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

 

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

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

เจาหนาท่ีผูจดทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรตีําบลบางสน 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดตรวจสอบแลว 

มีความเห็นดังน้ี 

 สมควรรับข้ึนทะเบียน 

ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

คําสั่ง 

 รับข้ึนทะเบียน 

 ไมรับข้ึนทะเบียน 

 อ่ืน.................................................................................................................................................. 

        

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

(นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 

                                                 ตําแหนง  นายกเทศมนตรตีําบลพิมาย 

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

 

(ตัดตามเสนประ ใหผูสูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บเพ่ือเปนหลักฐานการลงทะเบียน) 

ช่ือ – สกุล ....................................................................ชุมชน.................................... ทะเบียนเลขท่ี................./๒๕๖๔ 

ท่ีอยู บานเลขท่ี.................................................หมู..................ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยื่นคําขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี...............เดือน...........................................พ.ศ. ....................... 

  การลงทะเบียนครั้งน้ี  เพ่ือขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ โดยจะไดรับ

เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน  ภายในวันท่ี  ๑๐  ของทุกเดือน  

โดยไดรับตั้งแตเดือน...................................พ.ศ. .....................เปนตนไป กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืนจะตองไป

ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  ณ  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมนับตั้งแตวันท่ียายแตไมเกิน        

เดือนพฤศจิกายนของปน้ัน ท่ีเปดใหมีการลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและใหไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมในปงบประมาณถัดไปจากปท่ียายออก 


