
 

 

 

    

     องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางขนุไทร 

อําเภอบา้นแหลมจงัหวดัเพชรบรุ ี  

 

 ค ู่มือการข้ึนทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

    สาํหรบัผ ูส้งูอายใุนตําบลบางขนุไทร 
 

 

 

รวบรวมโดย  : สว่นสวสัดกิารสงัคม   

องคก์ารบริหารสว่นตาํบลบางขนุไทร 

  งานการจดัการความร ู ้(KM–Knowledge Management) 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูส้งูอาย.ุ.....จา้ 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไมมี่ช่ือ  ไมมี่สิทธิ   จา้ !!! 

 



คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนรบัเงิน

เบ้ียยงัชีพฯ 

 

ผูส้งูอายตุรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  

ตามรายการดงันี ้

 (1) มสีญัชาตไิทย 

(2) มีภมูิลาํเนาอยู่ในเขต อบต.บางขนุไทร (ตามทะเบียน

บา้น 

(3) เป็นผูท้ี่มอีาย ุ 60 ปี บริบรูณใ์น ปีถัดไป (ปัจจบุัน

อาย ุ59 ปี บริบรูณ ์และตอ้งเกดิกอ่น 1 ตลุาคม) 

(4) ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรือสิทธิประโยชนอ่ื์นใดจาก

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดแ้ก่ ผูร้ับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน ผูส้งูอายทุี่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูไ้ดร้ับเงนิเดือน ค่าตอบแทน รายได้

ประจํา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจัดใหเ้ป็นประจาํ ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วย

เอดสต์ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์

เพ่ือการยงัชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 

 

 



ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนเพ่ือ รบัเงนิ 

เบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุ

 

ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ” 

☺  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร อ่ืนท่ีออกโดยหนว่ยงานของ

รฐัท่ีม ีรปูถ่าย พรอ้มสาํเนา 

☺  ทะเบียนบา้น พรอ้มสาํเนา 

☺  สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้ม สาํเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดง

ชือ่ และเลขที่บญัช)ี สาํหรบักรณีที่ผู ้ขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุ

ประสงคข์อรบัเงนิเบ้ียยงัชพี ผูส้งูอายผุา่นธนาคาร 

หมายเหต ุ : ในกรณีผูส้งูอายทุี่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง 

อาจมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูย่ื้นคาํขอรบัเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายไุด ้ โดย

ใหผู้ร้บัมอบอาํนาจตดิตอ่ท่ี อบต.บางขนุไทร  พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ 

 

 

 

**ขอรบัแบบคําขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้สาํนกังานปลดั  อบต.ศรลีะกอ*** 



กรณีไดร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอายอุย ูแ่ลว้  

และไดย้า้ยเขา้มาในพ้ืนท่ีตําบลบางขนุ

ไทร 

 

 

ตอ้งมาขึน้ทะเบียนท่ี อบต.บางขนุไทร อีกครัง้

หนึง่ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใชส้ิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชพีตอ่เนือ่ง......คะ่ 

 



คําช้ีแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผูส้งูอายท่ีุมสีิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชพีอยู่แลว้ใน พ้ืนท่ี

อ่ืน ภายหลังไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพ้ืนท่ี

ตาํบลศรีละกอ ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรับเงนิ เบ้ีย

ยงัชพีตอ่ท่ี อบต.ศรีละกอ แตส่ิทธิในการรับเงนิยงั จะ

คงอยู่ท่ีเดมิจนส้ินปีงบประมาณ เชน่ 

        นาง ก. รับเงนิเบ้ียยงัชพีอยู่ อบต. สีสกุ ภายหลงัได ้

แจง้ยา้ยท่ีอยู่มาอยู่พ้ืนท่ีตาํบลศรีละกอ ใน วันท่ี 20 

สิงหาคม 2555 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม ่ ท่ี อบต.

ศรีละกอ  ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 แต ่นาง ก. 

จะยังคงรับเงนิเบ้ียยังชีพท่ี อบต.สีสกุ อยู่จนถึงเดือน 

กนัยายน 2556 และมสีิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุ ท่ี 

อบต.ศรีละกอ ในเดอืน ตลุาคม 2556 เป็นตน้ไป 



ประกาศรายช่ือ ผ ูมี้สิทธิรบัเงินเบ้ีย

ยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใหผู้ท่ี้มาย่ืนคาํขอรับเบ้ียยังชีพ มา

ตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศท่ีบอรด์

ประชาสมัพนัธ ์ ณ ท่ีทาํการองคก์าร

บริหารสว่นตาํบลบางขนุไทร ภายในวันท่ี 

15 ธนัวาคม ของทกุปี (นบัจากวนัส้ินสดุ

กาํหนด การย่ืนขอขึน้ทะเบียน วนัท่ี 30 

พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 



การจ่ายเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ 

 

 

 

 

 

 

 

อบต.จะดาํเนนิการเบิก - จา่ยเงนิใหก้บัผูส้งูอายุ

ท่ีมาขึน้ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดอืน

ตลุาคม ปีถัดไป โดยจะจา่ย เป็นเงนิสด หรือโอน

เขา้บัญชธีนาคาร ตามที่ผูส้งูอายไุดแ้จง้ความ 

ประสงคไ์ว ้

 

กาํหนดวนัจา่ยเงนิเบ้ียยงัชพี ภายในวนัท่ี  

1-10  ของเดอืน (ตามความเหมาะสม) 

 



ช่องทางการรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 

                                 

 

ธนาคาร ธกส.   ธกส. ออกหนว่ย  

สาขาบา้นแหลม            เคลือ่นท่ี  

ณ อบต.บางขนุไทร 

   

   

     

    

 

 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุหรือผูร้บัมอบ

อาํนาจ 

http://www.google.co.th/url?url=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail%3FNT01_NewsID%3DTNSOC5706100010074&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cQJwVbqqNIXHuASLsIOICw&ved=0CDkQ9QEwEjgU&sig2=e9WfYjX6keoZdmJ3lPlnlA&usg=AFQjCNG3JVufzOE3NGjgD7nec3AY_abmDA�


การคํานวณเงินเบ้ียยงัชีพแบบขัน้บนัได 

 

จาํนวนเงนิเบ้ียยังชีพตอ่เดือนท่ีผูส้งูอายจุะไดร้บัในปัจจบุัน การ

จ่ายเงนิเบ้ียยังชีพใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ คิดใน อัตราเบ้ียยังชีพแบบ

ขัน้บันได แบบ “ขัน้บันได” หมายถึง การแบ่งชว่งอายขุอง 

ผูส้งูอายอุอกเป็นชว่ง ๆ หรือเป็นขัน้ ขึน้ไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม 

ตัง้แตอ่าย ุ60 ปี 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยงัชีพรายเดือน 

สาํหรบัผ ูส้งูอาย ุ

(แบบขัน้บนัได) 

ช่วงอาย ุ(ปี) ขัน้ จํานวนเงิน (บาท) 

ขัน้ท่ี  1 60 – 69 ปี 600 

ขัน้ท่ี  2 70 – 79 ปี 700 

ขัน้ท่ี  3 80 – 89 ปี 800 

ขัน้ท่ี  4 90 ปี ขึน้ไป 1,000 

 

 



วิธีคํานวณอาย ุ

 

 

การนบัอายวุ่าจะอยู่ในขัน้ท่ีเทา่ไหร่ ใหน้บั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

เทา่นัน้ เชน่  

1. นาง ก. เกดิ 30 กนัยายน 2485 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

นาง ก. จะอาย ุ70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะไดร้บั เงนิเบ้ียยงัชพี

เดอืนละ 700 บาท ในเดอืน ตลุาคม 2555 (งบประมาณปี 2556)  

2. นาง ข. เกดิ 1 ตลุาคม 2485 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

นาง ข. จะอาย ุ69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะไดร้บัเงนิ เบ้ียยงัชพี

เดอืนละ 600 บาท เทา่เดมิ จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 

 

 

 

 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจิไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

ปีงบประมาณ 2556  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2555-30 กนัยายน 2556 

ปีงบประมาณ 2555  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2554-30 กนัยายน 2555 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 



การสิ้นสดุการรบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

1. ตาย  

2. ยา้ยภมูลิาํเนาไปนอกเขต อบต.บางขนุไทร  

3. แจง้สละสิทธิการขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพี  

4. มตีาํแหนง่ทางการเมอืง (มเีงนิเดอืน)  

 

หนา้ท่ีของผ ูร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ 
 

1. ตรวจสอบรายชือ่ของตวัเอง  

2. กรณีผูร้บัเงนิเบ้ียยงัชพี หรือผูร้บัมอบอาํนาจ แจง้รับ

เป็นเงนิสด ตอ้งมารบัเงนิใหต้รงตามวนั เวลา ท่ีกาํหนด  

3. เมือ่ยา้ยภมูลิาํเนาจาก อบต.บางขนุไทร  ไปอยู่

ภมูลิาํเนาอ่ืน 

4. ตอ้งแจง้ขอ้มลูเพ่ือให ้อบต.บางขนุไทร ไดร้บัทราบ  

5. ใหผู้ท่ี้รบัเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุสดงการมชีวิีตอยู่ตอ่ 

อบต. บางขนุไทร ระหว่างวนัท่ี    1 - 5 ตลุาคม ของทกุปี  

     5. กรณีตาย ใหญ้าตขิองผูร้บัเงนิเบ้ียยงัชพีแจง้การตาย 

ให ้อบต. บางขนุไทร  ไดร้บัทราบ (พรอ้มสาํเนามรณบตัร)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์คาํขอขึน้ทะเบียนผูส้งูอาย ุ

 
ทะเบียนเลขที่...................................../2556 

แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงนิเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนท่ี     อบต.บางขุนไทร         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล....................................................... 
เกิดวันท่ี....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในสําเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง         บางขุนไทร            อําเภอ/เขต          จักราช         จังหวัด         .....  นครราชสีมา                 . 
รหัสไปรษณีย์      ๓๐๒๓๐         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอ  - - - -  
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือวันท่ี...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 

(ระบุท่ีอยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย    สําเนาทะเบียนบ้าน 
  สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุผา่นธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 

(ลงชื่อ)...........................................................................  (ลงชื่อ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ย่ืนคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณผีู้สงูอายุมอบอํานาจใหบ้คุคลอืน่มายื่นคําขอลงทะเบยีนแทน 
       ผู้ยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุทีข่อลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอํานาจ)  .................................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอาํนาจ 

- - - -  
.........................................................................

ที่อยู่......................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................................................. 



 

-2- 

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

- - - -    
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 

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

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

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี้ 

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

คําสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อ่ืนๆ................................................................................................... 
 

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

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

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                   

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

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 255๗  ถึงเดือนกันยายน 255๘   ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันท่ี ๑๐  ของทุก
เดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลําเนาท่ีไปอยู่ท่ีอ่ืน (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะต้องไป
ลงทะเบียนย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 255๗ ท้ังนี้
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ือง  
 
                                               
       (ลงช่ือ)................................................................. 
        (.............................................................) 
                เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอํานาจ 

 
 

หนังสือมอบอาํนาจย่ืนคาํขอขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ท่ี...................................................                                                                                                 

วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..............                                                    
 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้า..............................................................ซึง่เป็นผู้ ถือบตัร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวนัท่ี...............................อยูบ้่านเลขท่ี.............. 
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์........................................... 
 

ขอมอบอํานาจให้............................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  

ซึง่เป็นผู้ ถือบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เม่ือวนัท่ี..........................................อยูบ้่านเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................

ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จงัหวดั.......................... 
โทรศพัท์......................................................... 

 
เป็นผู้ มีอํานาจ   ย่ืนคําขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  

 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนงัสือมอบอํานาจนีเ้สมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทํา

ด้วยตนเองทัง้สิน้ 

 
เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิว้มือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานแล้ว  

 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบอํานาจ/ผู้สงูอาย ุ

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

ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ        

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอํานาจ 

 
 

หนังสือมอบอาํนาจย่ืนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ท่ี...................................................                                                                                                 

วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..............                                                    
 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้า..............................................................ซึง่เป็นผู้ ถือบตัร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวนัท่ี...............................อยูบ้่านเลขท่ี.............. 
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์........................................... 
 

ขอมอบอํานาจให้............................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  

ซึง่เป็นผู้ ถือบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เม่ือวนัท่ี..........................................อยูบ้่านเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................

ถนน............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จงัหวดั.......................... 
โทรศพัท์......................................................... 
 

เป็นผู้ มีอํานาจ      รับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ          แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนงัสือมอบอํานาจนีเ้สมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทํา

ด้วยตนเองทัง้สิน้ 

 
เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์นิว้มือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยานแล้ว  

 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบอํานาจ/ผู้สงูอาย ุ

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

ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบอํานาจ        

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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

ลงช่ือ...................................................................พยาน   

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



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือแสดงความประสงค ์

รบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 
 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงนิสงเคราะห์ 
 

เขียนท่ี...................................................................................... 

                                                         วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ................. 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางขนุไทร 

 

 ตามท่ีมีการอนมุติัให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้ มีสทิธิได้รับการสงเคราะห์เงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพผู้สงูอาย ุลําดบัท่ี........................นัน้ 
 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดงันี ้

  (    )  เป็นเงินสด 

  (    )  โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 

           เลขท่ีบญัชี................................................................................................ 

  (    )  แจ้งยืนยนัความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพตอ่ไป 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดําเนินการตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
ลงช่ือ............................................................ 

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



สารพนัคําถาม 

 
 

ถาม 

ผูส้งูอายท่ีุอยู่ในคกุสามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุด ้

หรือไม ่? 

 

 

 

ตอบ 

 

 

 

ข้ึนทะเบียนไมไ่ด ้ เพราะถือว่าไดร้บัการดแูลจาก

ทางภาครฐัอยู่แลว้ หรือ กรณีไดร้บัเงนิเบ้ียยงัชพีอยู่แลว้ 

ภายหลงัตอ้งโทษ คดสีิ้นสดุ ไดร้บัโทษจาํคกุ ถือ ว่าเป็นผู้

ขาดคณุสมบตัไิมม่สีิทธิไดร้บัเงนิเบ้ียยงัชพี เชน่กนั 

 

 

 

 



ถาม 

   บคุคลท่ีเป็นโรคเร้ือนและไดร้บัเงนิจากกรม

ควบคมุโรค สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม ่?  

 

 

ตอบ  

 

ขึน้ทะเบียนได ้

 

 

 

 

ถาม 

 

ถา้ผูส้งูอายรุบัเงนิเบ้ียคนพิการ และผูป่้วยเอดส ์อยู่

แลว้ จะสามารถขึน้ ทะเบียนผูส้งูอายแุละรบัเงนิเบ้ียยงัชพี

ผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

 

 

ตอบ  

 

ขึน้ทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้ 

 



ถาม 

ขึน้ทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้ 

พระภกิษสุงฆส์ามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

 

 

 

ตอบ 

 

ขึน้ทะเบียนได.้.......จา้ ยกเวน้พระภกิษสุงฆท่ี์ไดร้บั

เงนิเดอืน (เงนินติยภตั) เชน่ เจา้อาวาส เจา้คณะตาํบล 

เป็นตน้ ...จา้   

 

 

 

ถาม 

  ขา้ราชการท่ีรบัเงนิบาํเหน็จ สามารถขึน้ทะเบียนผูส้ ู

งาอายไุดห้รือไม ่

 

ตอบ 

  ขึน้ทะเบียนไดค้่ะ 

 

 

 



ถาม 

  ผูท่ี้ดาํรงตาํแหนง่ทางการเมอืง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชกิสภา , กาํนนั , ผูใ้หญ่บา้น สามารถขึน้

ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

ตอบ 

  ขึน้ทะเบียนไมไ่ดค้่ะ   เนือ่งจากมเีงนิเดอืนประจาํ แต่

เมือ่พน้จากตาํแหนง่แลว้ สามารถมาขึน้ทะเบียนไดค้่ะ 

 

 

ถาม 

  ถา้ผูส้งูอายอุาศัยอยู่ท่ีตา่งประเทศ แตย่งัมชีือ่อยู่ใน

ทะเบียนบา้นในประเทศไทย สามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุด ้

หรือไม ่

ตอบ 

  สามารถขึน้ทะเบียนได ้

 

ถาม 

  ผูส้งูอายท่ีุรบัเบ้ียยงัชพีอยู่แลว้ สามารถ

เปลี่ยนแปลงวิธีการรบัเงนิไดห้รือไม ่

ตอบ 

  ไดค้่ะ  โดยมาย่ืนความประสงคไ์ดท่ี้ อบต.บางขนุไทร  


