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คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลหนองกราด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : ข้ึนทะเบียน
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท, โทรสาร 044-973557 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   (ไมมีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายนของทุกป และ เดือนมกราคม – เดือน
กันยายนของทุกป)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ใหผูสูงอายุรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอนซึ่วเปนผูสูงอายุท่ีมี
อายุครบ 60 ปบริบูรณแลว และผูสูงอายุท่ีจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณนั้น ๆ รวมท้ังผูสูงอายุท่ียาย
ภูมิลําเนาเขามาอยู ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตยังไมไดยื่นคําขอลงทะเบียน ตามขอ 8 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2560 หลักเกณฑ

1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
3. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี้ยยีงชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
4. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุท่ีอยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐหรืองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
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ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไป

(1) รับเงินสดดวยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
(3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
(4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

วิธีการ
1. ผูท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด ดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการได

2. กรณีผูสูงอายุท่ีไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาให
ถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว

3. กรณีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพยายท่ีอยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตองไปแจง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป
13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1 การตรวจสอบเอกสาร ผูประสงคจะขอรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาท่ี
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

15 นาที เทศบาลตําบล
หนองกราด
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

1. ระยะเวลา :
20 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
ตําบลหนองกราด

2 การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนผู
ขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ
อํานาจ

5 นาที เทศบาลตําบล
หนองกราด
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

1. ระยะเวลา :
5 นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
กองสวัสดิการ
สังคม เทศบาล
ตําบลหนองกราด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 20 นาที
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14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1 บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย
พรอมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด -
3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนา(กรณีท่ีผูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผานธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4 หนังสือมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจใหดําเนินการ
แทน)

- 1 0 ฉบับ -

5 บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีออกใหโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

- 1 1 ชุด -

6 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูรับมอบ
อํานาจ (กรณีผูขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุผานธนาคารของ
ผูรับมอบอํานาจ)

- 1 1 ชุด -
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1 ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับ
ยื่นเพ่ิมเติม

16.คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลหนองกราด  ตําบลหนองกราด  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท 044 – 973557 ตอ 21
หมายเหตุ ( เลขท่ี - ถนนดานขุนทด – บําเหน็จณรงค หมูท่ี 4 ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 30210 /โทร,โทรสาร 044-973557 / เว็บไซต www.nongkradcity.go.th)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 01/01/2564
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย นางฉันทนา  อ่ิมวิเศษ
อนุมัติโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลหนองกราด

www.nongkradcity.go.th
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ทะเบียนเลขท่ี........................../2565
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ขอมูลผูสูงอายุ
เขียนท่ี................................................................

วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ......................................... นามสกุล............................................

เกิดวันท่ี............เดือน ....................................พ.ศ. .................อายุ.............ป  สัญชาติ........................................มีชื่ออยูในสําเนา
ทะเบียนบานเลขท่ี ...............หมูท่ี.........ชุมชนท่ี.................ตรอก/ ซอย ......-.............ถนน.......-............ ตําบล...........................อําเภอ
...........................จังหวัด ..............................รหัสไปรษณีย ........................โทรศัพท......................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยาราง  แยกกันอยู  อ่ืน ๆ ........................
รายไดตอเดอืน....................................................บาท   อาชีพ............................................................................
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไมไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพผูปวยเอดส
 ไดรับเงินเบี้ยความพิการ  ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เม่ือ ............................................................................
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย  ทะเบียนบาน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
 บัญชีเงินฝากธนาคาร ............................บัญชีเลขท่ี.......................................ชื่อบัญชี.....................................

โดยเริ่มรับเงินตั้งแตเดือน...............................................พ.ศ. .....................เปนตนไป
“ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ บําเหน็จราย

เดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความ
ดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ”

"ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
ยินยอมใหตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลทะเบียนกลางภาครัฐทุกปและอนุญาตตรวจสอบสถานะการดํารงชีวิตทุกเดือน
กับสํานักทะเบียนราษฎร

(ลงชื่อ) .................................................................... (ลงชื่อ) .........................................................................
(.................................................................) (....................................................................)
ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ                                       เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเคร่ืองหมาย  ในชอง หนาขอความที่ตองการ

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน

ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน..................................................................กับผูสูงอายุท่ีขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) ...................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ
---- ท่ีอยู..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................โทรศัพท...............................................
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/
........................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
---- แลว

 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................
........................................................................................

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

เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชาง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว

มีความเห็นดังนี้

 สมควรรับลงทะเบียน  ไมสมควรรับลงทะเบียน

(ลงชื่อ)  ........................................................... กรรมการ
(นางรักษณาพา     รอสูงเนิน)

(ลงชื่อ)   ........................................................... กรรมการ
(นายอนุชิต       ครุฑขุนทด)

พันจาเอก....................................................... กรรมการ
(เสถียร         สรอยอุดม)

คําสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไมรับลงทะเบียน  อ่ืน ๆ ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

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

วัน/เดือน/ป ........................................................

ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว

ชื่อ-สกุล....................................................................................ลําดับท่ีลงทะเบียน................./2565...

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี ....................... เดือน .............................. พ.ศ. ......................................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยจะไดรับเงินเบี้ยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนและตามชวงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
.......................เลขท่ีบัญชี........................................โดยไดรับตั้งแตเดือน.....................พ.ศ. ............ เปนตนไป
กรณีผูสูงอายุยายภูมิลําเนา ไปอยูท่ีอ่ืนจะตองไปลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ณ ท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแหงใหม ภายในเดือนพฤศจิกายนของปท่ียายทะเบียนบานออกไป ท้ังนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง หากทาน
ไมไปลงทะเบียนท่ีใหมตามกําหนดเวลา จะถือวาทานไมมีความประสงคจะรับเงินจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง
ใหมในปงบประมาณถัดไป และเทศบาลเมืองเขารูปชางจะจายใหถึงเดือนกันยายนของปท่ียายทะเบียนบานออกไป หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม 044-973557 ตอ 21


