
 

 

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 

 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2552 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ใหผู้ท่ี้จะมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปในปีงบประมาณถดัไป 

และมีคุณสมบติัครบถว้นมาลงทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายดุว้ยตนเองต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีตนมีภูมิล าเนา ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

 หลกัเกณฑ ์

     1.มีสัญชาติไทย 

     2.มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

     3.มีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงไดล้งทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุต่อองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

     4.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูรั้บบ านาญ เบ้ียหวดับ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ของ

รัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 

     ในการยืน่ค  าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูสู้งอายจุะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายโุดยวธีิใดวธีิหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

        1.รับเงินสดดว้ยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

        2.โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บ

มอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

  

 

 



วธีิการ 

      1.ผูท่ี้จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนปีงบประมาณถดัไป ยืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนดดว้ยตนเอง 

หรือมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นด าเนินการได้ 

      2.กรณีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายจุากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมา ใหถื้อวา่

เป็นผูไ้ดล้งทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบน้ีแลว้ 

      3.กรณีผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพยา้ยท่ีอยู ่และยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุตอ้งไปแจง้ต่อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตน  ยา้ยไป 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย  จังหวดั
นครราชสีมา/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุในปีงบประมาณ
ถดัไป          หรือผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐาน และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง))  

20 นาที องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเมือง อ าเภอพิ

มาย จงัหวดั
นครราชสีมา 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
2) การพจิารณา 

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียนให้ 
ผูข้อลงทะเบียนหรือผูรั้บมอบอ านาจ 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เมือง))  

10 นาที องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในเมือง อ าเภอพิ

มาย จงัหวดั
นครราชสีมา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนทีอ่อกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ทีม่ีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณทีีผู้่ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ ผู้
ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนทีอ่อกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ทีม่ีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณมีอบอ านาจให้
ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มข้ีอมลูค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา 99 ม.1  ต าบลในเมือง   อ าเภอพิมาย   

จงัหวดันครราชสีมา    30110  โทรศพัท/์โทรสาร 044-481692  www.naimeung.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    -  ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  -                     ทะเบียนเลขท่ี................./๒๕๕๖ 

แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน 

 ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้อง.......................................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอ

ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ).................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  

                 ที่อยู่................................................................................ 

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

                                                                            เขียนที.่................................................... 

วันที่...........เดือน.................................พ.ศ. ................ 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.............................................นามสกุล.................................................................

เกิดวันที่......... เดือน ......................พ.ศ. ...................อายุ ............ปี สัญชาติ ................ มีชื่อยู่ในภูมิล าเนาทะเบียน          

บ้านเลขที่................ หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย ................................... ถนน ...............................              

ต าบล.........................................อ าเภอ .........................................จังหวัด ...........................รหัสไปรษณีย์...................................

โทรศัพท์.......................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นค าร้อง        -                         -                                   - 

สถานภาพสมรส         โสด        สมรส         หม้าย        หย่าร้าง         แยกกันอยู่        อ่ืนๆ ........................................

รายได้ต่อเดือน.............................................บาท    อาชีพ ....................................................... 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

       ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

       ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ                  ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.....................................................   

       มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 

       รับเงินสดด้วยตนเอง                 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

       โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ         โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ   

        พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้

        ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรฐัที่มีรูปถ่าย 

        ส าเนาทะเบยีนบ้าน  

       ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 

       หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก

หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)..................................................................          (ลงชื่อ).................................................................. 

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

           ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รบัมอบอ านาจยื่นขอ                                        เจา้หน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

     หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง        หน้าข้อความที่ต้องการ 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 



- ๒ - 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน       ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ        เรียน นายกเทศมนตรีต าบลหลักห้า 

       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว           คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว 

..................................................................... ............       มีความเห็นดังนี้ 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน              สมควรรับขึ้นทะเบียน         ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 

     กรรมการ (ลงชื่อ) ......................................................... 

        เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน                 (นายวิทู   พูเสา) 
 

        เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก              กรรมการ (ลงชื่อ) ...........................................................                   

..................................................................... ...........                          (นายฤกษ์ดี   ตันติผล)  
 

            กรรมการ (ลงชื่อ) ............................................................                     

(ลงชื่อ) ...................................................................          (นางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ) 
 

(...........................................................)  ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) ....................................................                      

       เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน                    (นายทักสินย์  ชุ่มน้อย) 

  

          ค าสั่ง 

  รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อ่ืนๆ ............................................................................. 

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

 

     (ลงชื่อ) ............................................................ 

         นายกเทศมนตรีต าบลหลักห้า 

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

ตัดตามรอยเส้นปะ  ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้.......................................................................................................  
 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่....................... เดือน..................................... พ.ศ. ............................. 

 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณีผู้สูงอายุย้าย

ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหมใ่นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง                                                                    

       (ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าที ่

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

กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๔๔๘-๓๑๘๔-๕ ต่อ ๑๐๕       



หนังสือมอบอ านาจ 

 

ที่ .............................................................. 

วันที่ ........ เดือน ……………………….พ.ศ. .............. 

  

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ................................................................. ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ................................................... 

เลขที่ .................................................... ออกให้ ณ ................................. เมื่อวันที่ ................................. อยู่บ้านเลขท่ี ............. 

หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................................. หมู่บ้าน/ชุมชน ............................................. 

ต าบล ............................................. อ าเภอ ............................................................ จังหวดั ........................................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ ............................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร .................................................. 

เลขที่ .................................................... ออกให้ ณ ................................. เมื่อวันที่ ................................. อยู่บ้านเลขท่ี ............. 

หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................................. หมู่บ้าน/ชุมชน ............................................. 

ต าบล ............................................. อ าเภอ ............................................................ จังหวดั ........................................................ 

 เป็นผู้มีอ านาจ ................................................................................................. แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าด้วย

ตนเองทั้งสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือ/ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 

       

        ลงชื่อ ....................................................... ผู้มอบอ านาจ 

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

 

ลงชื่อ ................................................... ผู้รับมอบอ านาจ 

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

 

ลงชื่อ ....................................................... พยาน 

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

 

ลงชื่อ ....................................................... พยาน 

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

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ ขอต่อบัตร/บัตรหาย ของผู้พิการ 
๑. ใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลออกให้ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ 

๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูพ้ิการ 

๔. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

๕. สมุดประจ าตัวผู้พิการทีห่มดอายุเล่มจริง (กรณตี่อบัตร) 
 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ ขอต่อบัตร/บัตรหาย ของผู้พิการ 
๑. ใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลออกให้ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ 

๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูพ้ิการ 

๔. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

๕. สมุดประจ าตัวผู้พิการทีห่มดอายุเล่มจริง (กรณตี่อบัตร) 

 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ ขอต่อบัตร/บัตรหาย ของผู้พิการ 
๑. ใบรับรองความพิการที่โรงพยาบาลออกให้ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ 

๓. ส าเนาบัตรประชาชนผูพ้ิการ 

๔. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 

๕. สมุดประจ าตัวผู้พิการทีห่มดอายุเล่มจริง (กรณตี่อบัตร) 

 
 

 

 

 

 



 





 
 

 

 


