
  
 
 
 
 

ข่าวประชาสมัพันธ์  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ฉบบัที ่  2๗ / ๒๕61 
 

เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  แจ้งกําหนดการขึ้นทะเบยีนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้พิการ  
 

นายถวิล  โพธิบัวทอง  นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด แจ้งว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดย
กองสวัสดิการสังคม เปิดรับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้พิการ ระหว่างวันที่ 1 – 15 
ของทุกเดือน ณ กองสวัสดิการสังคม ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
     1.  มีสัญชาติไทย 
     2.  มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
     3.  มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  ตามทะเบียนบ้าน 

4.  ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายช่ือที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ     
    ความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนด 

 

เอกสารใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนผู้พิการ 
1. บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสําเนา 
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสําเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขามาบตาพุด พร้อมสําเนาหน้าสมุดบัญชีที่มีเลขบัญชีธนาคาร 
4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณีย่ืนคําขอฯ 

แทน) 
 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด หมายเลขโทรศัพท ์ ๐ ๓๘๖๘ ๗๖๕๗ , ๐ ๓๘๖๘ ๕๕๖๒-๓  
ต่อ ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ 
                                                   ......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

ข่าวประชาสมัพันธ์  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ฉบบัที ่  28 / ๒๕61 
 

เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  แจ้งกําหนดการขึ้นทะเบยีนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕63  

 

นายถวิล  โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด แจ้งว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ระบุว่าภายในเดือน
มกราคม - พฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ตนเองมีภูมิลําเนาอยู่ ซึ่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด    ได้จัดให้มีการรับขึ้น
ทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพดังกล่าว ต้ังแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕61    ณ กองสวัสดิการ
สังคม ช้ัน 2 สาํนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยผู้ย่ืนคําขอจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
๑. มีสัญชาติไทย                                                                                                                       
๒. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน                                     
๓. มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่ เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒502 (ในกรณทีี่ในทะเบียน

ราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลน้ันเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีน้ัน)                               
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รบัเงินบํานาญ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รบัเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทน  
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจํา ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์   
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

       เอกสารใช้ประกอบการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ 
๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรอืบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา               
๒. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสําเนา                                                                                    
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมสําเนาในนามผู้มีสทิธิ/ผู้ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

(สําหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ) 
        ในกรณมีีความจําเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ผู้สูงอายุมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อ่ืนเป็น
ผู้ย่ืนคําขอเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทน 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุด หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๖๘ ๗๖๕๗ , ๐ ๓๘๖๘ ๕๕๖๒ - ๓  
ต่อ ๒๑๖ ในวันและเวลาราชการ. 



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



  
 
 
 
 

ข่าวประชาสมัพันธ์  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  ฉบบัที ่  29 / ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองมาบตาพดุ  กําหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 37 
ประจําปี 2561 
 
 นายถวิล  โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด แจ้งว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยงานกีฬา
และนันทนาการ กองการศึกษา ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สโมสร พีทีที ระยอง และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ได้กําหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 37 ประจําปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ     
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนต่างๆและเป็นการพัฒนากีฬาของท้องถิ่น โดยกําหนดจัดการแข่งขันในระหว่าง
วันที่ 5 มีนาคม – 23 เมษายน 2561 แข่งขันทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป         
ณ สนามฟุตบอลสวนสุขภาพกลุ่ม ปตท.เพ่ือชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 โดยมีกําหนดการพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 37 ประจําปี 2561 
 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 403 สํานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 13.00 – 13.40 น. ลงทะเบียน 
 13.45 – 13.55 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเดินทางมาถึงเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
 14.00 – 14.05 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองอัญเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศฯ เข้าห้องประชุม 
    403 / ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดกรวยพานพุ่ม 
 14.05 – 14.10 น. การแสดงรําถวายพระพร 
 14.20 – 14.25 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ประธานคณะ
    กรรมการฯ CSR PTT GROUP ขึ้นแถลงข่าวบนเวที 
 14.40 – 14.50 น. ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน 
 14.50 – 15.00 น. จับฉลากแบ่งสาย 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานกิจการนักเรียน  กองการศึกษา เทศบาลเมืองมาบตาพุด หมายเลขโทรศัพท์  0 3868 5562 – 3 ต่อ 321 
ในวันและ เวลาราชการ 
 

…………………………………………………………………………………… 


