
คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
พ.ศ. 2552 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ให้ผู้ ท่ีจะมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป และ
มีคณุสมบตัิครบถ้วนมาลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมี
ภมูิล าเนา ณ ส านกังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินก าหนด 
 หลกัเกณฑ์ 
    1.มีสญัชาติไทย 
    2.มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
    3.มีอายหุกสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไป ซึง่ได้ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    4.ไมเ่ป็นผู้ ได้รับสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ 
ผู้ รับบ านาญ เบีย้หวดับ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์อย่างอื่นท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจดัให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้ พิการและผู้ ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ในการย่ืนค าขอรับลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สงูอายโุดยวิธีใดวิธีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
     1.รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
      2.โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจ
จากผู้มีสิทธิ 
 วิธีการ 
     1.ผู้ ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนดด้วยตนเอง หรือมอบ
อ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
     2.กรณีผู้สงูอายุท่ีได้รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ ได้
ลงทะเบียน และย่ืนค าขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายตุามระเบียบนีแ้ล้ว 
      3.กรณีผู้ สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ยังชีพย้ายท่ีอยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ ต้องไปแจ้งต่อองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินแห่งใหมท่ี่ตน  ย้ายไป 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำลต ำบลพธธ์กงลำา  262  หมู่ที่ 4 ต ำบลพธธ์กงลำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 30000  พทรบกธท์  044-
930238-9  พทรสำร  044-930238 /ต์ดต่อดว้ยตนทอา ณ หน่วยาำน  
(หมำยทหต:ุ (ระยะทวลำทป์ดใหบ้ร์งำร 1 – 30 ธฤบจ์งำยน ขอาทงุปี))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 ทป์ดให้บร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบุงร์ (ยงทว้นวกนหยุดที่ทำา
รำชงำรง ำหนด) ตกา้แต่ทวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

 



ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่ รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ ในปีงบประมาณถดัไปหรือผู้ รับมอบอ านาจ ยื่น
ค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวลำ : 20 นำที (ระบรุะยะทวลำทีใ่หบ้ร์งำรจร์า) 
2. หน่วยาำนผู้รกบผ์ดชอบ คือ ททบบำล(ระบุชื่อ)/อาค์งำรบร์หำรส่วนต ำบล(ระบุชื่อ) / 
ทมือาธกทยำ))  

20 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้ผู้ ขอลงทะเบียนหรือผู้ รับมอบ
อ านาจ 
(หมำยทหต:ุ (1. ระยะทวลำ : 10 นำที (ระบรุะยะทวลำทีใ่หบ้ร์งำรจร์า) 
2. หน่วยาำนผูร้กบผ์ดชอบ คือ ททบบำล(ระบชืุ่อ) / อาค์งำรบร์หำรส่วนต ำบล(ระบชืุ่อ) / 
ทมือาธกทยำ))  

10 นาที เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่ มีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงฝิากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ ผู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพ ผู้ประสงค์ขอรับ
เงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐที่ มีรูปถ่ายพร้อม
ส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ – 
 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

6) 
 

สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีผู้ขอรับเงินเบีย้        
ยังชีพผู้ประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมทนียม 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทลขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุลง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทลขที่ 1             
ถ.ธ์ษณพุลง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
หมายเหตุ 
- 
 


