
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบยีนและยื่นคาํขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสงูอาย ุ
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2552 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

สํานักปลัด  เทศบาลตําบลพันดงุ 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง )  

(ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจกิายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณถัดไป

และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบยีนและยื่นคาํขอรับเงินเบี้ยยงัชพีผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่หรือสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวนทองถิน่กําหนด 

 หลักเกณฑ 

     1.มีสัญชาติไทย 

     2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามทะเบยีนบาน 

     3.มีอายหุกสิบปบริบูรณข้ึนไปซึ่งไดลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบีย้ยังชพีผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวน 

   ทองถิ่น 

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครฐัรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน 

   ทองถิ่นไดแกผูรับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงนิอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกันผูสูงอายทุี่อยูในสถาน   

   สงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ผูไดรับเงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชน 

   อยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่จัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบ 

   กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ. 2548 

ในการยืน่คําขอรับลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายโุดยวธิีใดวิธีหนึง่ดังตอไปนี้ 

        1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบคุคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

        2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธหิรือโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบคุคลที่ไดรับ

มอบอํานาจจากผูมีสิทธ ิ

 



 

 วิธีการ 

      1.ผูที่จะมีสิทธรัิบเงินเบีย้ยงัชพีผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลกัฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ประกาศกาํหนดดวยตนเอง

หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได 

      2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงนิเบี้ยยังชพีผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยงัชีพผูสูงอายตุามระเบียบนีแ้ลว 

      3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยงัชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมที่ตนยายไป  

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให 

ผูขอลงทะเบยีนหรือผูรับ

มอบอํานาจ 

 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด  

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 

 
ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาท ี

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนนิการลดขั้นตอน   

 



 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผู

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (กรณี

มอบอํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออกให

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผูรับมอบอํานาจ 

(กรณีมอบ

อํานาจให

ดําเนนิการแทน) 

6) 

สมุดบัญชีเงิฝาก

ธนาคารพรอม

สําเนาของผูรับ

มอบอํานาจ 

(กรณีผูขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู

ประสงคขอรับ

เงินเบี้ยยงัชีพ

ผูสูงอายุประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคารของผูรับ

มอบอํานาจ) 

- 1 1 ชุด - 

 
คาธรรมเนียม 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอาย ุ

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

งานพัฒนาชุมชน สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลพันดงุ 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรม 

ทะเบียนเลขที่...................................../2560 

แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่     เทศบาลตําบลพันดุง         . 
วันที่..............เดอืน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล...................................................... 
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในสําเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง         พันดุง            อําเภอ/เขต          ขามทะเลสอ         จังหวัด         .....  นครราชสีมา                 . 
รหัสไปรษณีย์      30280         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอ  - - - -  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุท่ีอยู่เดิม

.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุผา่นธนาคาร) 
  หนงัสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)...........................................................................  (ลงชื่อ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รบัมอบอํานาจย่ืนคําขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีผู้สงูอายุมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเปน็................................................................กับผู้สูงอายุทีข่อลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอาํนาจ 

- - - -  ที่อยู่......................................................................................... 

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



 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
............................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

- - - -    
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 

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

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

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลพันดุง 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

คําสั่ง 

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

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

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

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                             .                 

ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ท่ี..................... 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2559  ถึงเดือนกันยายน 2560   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  กรณีผู้สูงอายุย้าย
ภูมิลําเนาที่ไปอยู่ท่ีอื่น (ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  
ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง  
 

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

 



 
 

 
หนังสือมอบอํานาจยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

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

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

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................... 
เลขที่.......................................ออกให  ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่.............. 
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน.......................................... 
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน

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

 
 เปนผูมีอํานาจ   ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง

ทั้งส้ิน 

 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                 ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 

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

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

 

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

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



 
หนังสือมอบอํานาจยื่นรับเงนิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

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

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

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร......................................... 
เลขที่.......................................ออกให  ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่.............. 
หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 
 

 ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน.......................................... 
ซึ่งเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให  ณ.................................... 
เมื่อวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน

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

 เปนผูมีอํานาจ      รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ          แทนขาพเจาจนเสร็จการ 
 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง

ทั้งส้ิน 

 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

                 ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 



 
 

หนังสือแสดงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห 
 
เขียนที่...................................................................................... 

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

 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลพันดุง 

 

 ตามที่มีการอนุมัติใหขาพเจา.....................................................................เปนผูมีสิทธิไดรับการสงเคราะหเงินสงเคราะหเพื่อ

การยังชีพผูสูงอายุ ลําดับที่........................นั้น 
 

 ขาพเจาขอแจงความประสงคในการรับเงินสงเคราะห ดังนี้ 

  (    )  เปนเงินสด 

  (    )  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 

           เลขที่บัญชี................................................................................................ 

  (    )  แจงยืนยันความประสงคจะขอรับเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
ลงชื่อ............................................................ 

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

 

 

 

 


