
 

 

    

     องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาง้ิว 

จงัหวดัขอนแกน่   

 

 ค ู่มือการขึ้นทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

    ส าหรบัผ ูส้งูอายใุนต าบลนาง้ิว 
 

 

 

 

 

           รวบรวมโดย     : ส านกังานปลดั   

  องคก์ารบริหารสว่นต าบลนางิว้ 

  งานการจดัการความร ู ้(KM–Knowledge Management) 



 

    

   วนัที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน 

             ของทกุปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไมมี่ช่ือ  ไม่มีสิทธิ   จา้ !!! 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย.ุ.....จา้ 



คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนรบัเงิน

เบ้ียยงัชีพฯ 

 

ผูส้งูอายตุรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  

ตามรายการดงันี ้

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.นางิ้ว (ตามทะเบียนบ้าน 

(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ  59 
ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่ ผู้รับ
เงินบ านาญ เบ้ียหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้
ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจ า  ยกเว้นผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

 

 



ขัน้ตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือ รบัเงิน 

เบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 

ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ” 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร อ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี 
รูปถ่าย พร้อมส าเนา 

  ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 

  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม ส าเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และ
เลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู ้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับ
มอบอ านาจติดต่อที่ อบต.นางิ้ว  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจ 

 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ส านกังานปลดั  อบต.นาง้ิว*** 



กรณีไดร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอายอุย ูแ่ลว้ 

และไดย้า้ยเขา้มาในพ้ืนท่ีต าบลนาง้ิว 

 

 

ตอ้งมาขึน้ทะเบียนที่ อบต.นางิว้ อีกครัง้หนึง่

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใชส้ทิธิรบัเงนิเบ้ียยงัชพีตอ่เนือ่ง......คะ่ 

 

 



ค าช้ีแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน  พื้นที่อื่น  
ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ต าบล นางิ้ว ให้มา
แจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพต่อที่ อบต.นางิ้ว แต่สิทธิ
ในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมาณ เช่น 
 

        นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่  อบต. สุขใจ ภายหลังได้แจ้ง
ย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลนาง้ิว  ใน วันที่ 20 สิงหาคม 2555 
นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่  ที่ อบต.นางิ้ว  ภายในวันที่  30 
พฤศจิกายน 2555 แต่ นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่  
อบต.สุขใจ อยู่จนถึงเดือน  กันยายน 2556 และมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ที่ อบต.นางิ้ว ในเดือน ตุลาคม 2556 เป็น
ต้นไป 
 



ประกาศรายช่ือ ผ ูมี้สิทธิรบัเงินเบ้ีย

ยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ให้ผู้ที่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ  มาตรวจสอบ 
รายช่ือตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล นางิ้ว  
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับจาก
วันสิ้นสุดก าหนด การย่ืนขอขึ้นทะเบียน  วันที่ 
30 พฤศจิกายน ของทุกปี) 
 

 

 

 



การจ่ายเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่   

1-10  ของเดือน (ตามความเหมาะสม) 

 

อบต.จะด าเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มา
ขึ้นทะเบียน ไว้แล้ว โดยจะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม  ปี
ถัดไป โดยจะจ่าย  เป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร ตามที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความ ประสงค์ไว ้
 



ช่องทางการรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 

                                 

 

 

ธ.เพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์     

  สาขาเขาสวนกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผู้สูงอาย ุหรือผู้รับมอบอ านาจ 

รับเงินสดในนามผู้สูงอาย ุ
หรือผู้รับมอบอ านาจ 

1. ตามจุดที่ได้แจ้งไว้ 
เช่น ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หรือที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน  (ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม) 

 

2. ส่วนการคลัง อบต.
นางิ้ว 
 



การค านวณเงินเบ้ียยงัชีพแบบขัน้บนัได 

 

จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2558) 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คิดใน  อัตราเบี้ยยังชีพแบบ
ขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ  ผู้สูงอายุ
ออกเป็นช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตั้งแต่อายุ 60 ปี 

ตารางค านวณเงินเบ้ียยงัชีพรายเดือน 

ส าหรบัผ ูส้งูอาย ุ

(แบบขัน้บนัได) 

ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จ านวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 –  69 ปี 600 

ขั้นที่  2 70 –  79 ปี 700 

ขั้นที่  3 80 –  89 ปี 800 

ขั้นที่  4 90 ปี ขึ้นไป 1,000 

 

 



วิธีค านวณอาย ุ

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น 
เช่น  

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 นาง 
ก. จะอาย ุ70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 
700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 นาง ข. 
จะอาย ุ69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบ้ียยังชีพเดือนละ 
600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 

 

 

 

 

แลว้ปีนี ้ ฉันจิไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

การนับรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตุลาคม – 30 กันยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2558  จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558 

ปีงบประมาณ 2559  จะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559 

 

 



การสิ้นสดุการรบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 

 

1. ตาย  
2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.นางิ้ว  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. มีต าแหน่งทางการเมือง (มีเงินเดือน)  

 

หนา้ท่ีของผ ูร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ แจ้งรับเป็น

เงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.นางิ้ว  ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 
4. ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.นางิ้ว ได้รับทราบ  
5. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต.  

นางิ้ว ระหว่างวันที ่   1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี  
     5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ 
อบต. นางิ้ว  ได้รับทราบ (พร้อมส าเนามรณบัตร)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



ตวัอย่างแบบฟอรม์ค าขอขึน้ทะเบียนผูส้งูอาย ุ

 
ทะเบียนเลขท่ี...................................../2558 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

 

 

 

 

ข้อมูลผู้สูงอาย ุ

เขียนที่     อบต.นางิ้ว         . 
วันที.่.............เดือน..................................พ.ศ.....................  

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................  
เกิดวันที.่...................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ        ไทย        มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................  
ต าบล/แขวง         นางิ้ว            อ าเภอ/เขต          เขาสวนกวาง         จังหวัด         .....  ขอนแก่น.........                 . 
รหัสไปรษณีย์      40280         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ  
ผู้สูงอายุที่ย่ืนค าขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ.................................  
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท  
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 
(ระบุที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 

(ลงชื่อ)...........................................................................  (ลงชื่อ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน  

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ย่ืนค าขอฯ แทน ตามหนังสอืมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ช่ือ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ  
---- ท่ีอยู.่........................................................................................  
.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................  
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
.................................................... ................................ .................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
....................................................................................................  
....................................................................................................  
 
(ลงชื่อ)..............................................................................  
       (...............................................................................)  

จ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบติัได้ตรวจสอบแลว้ มี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................  
                        (....................................................... ) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................  
                        (....................................................... ) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................  
                        (....................................................... ) 
 

ค าสั่ง 

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

(ลงชื่อ).........................................................  
     (...................................................... )                                    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

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

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ย่ืนค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

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

ย่ืนแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................  
  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2558  ถึงเดือนกันยายน 2559   ในอัตราแบบข้ันบันได  ภายในวันที่ ๑๐  ของทุก
เดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาท่ีไปอยู่ที่อื่น (ต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕9) จะต้องไป
ลงทะเบียนย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเน่ือง  
 
                                               
       (ลงช่ือ).................................................................  
        (.............................................................)  
                เจา้หน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

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

 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบตัร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวนัท่ี...............................อยู่บ้านเลขท่ี.............. 
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์........................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให้............................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  
ซึ่งเป็นผู้ถือบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เม่ือวนัท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จงัหวดั.......................... 
โทรศพัท์......................................................... 
 
 เป็นผู้มีอ านาจ    ย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายุ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบในการท่ีผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนงัสือมอบอ านาจนีเ้สมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท า
ด้วยตนเองทัง้สิน้ 
 
 เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพมิพ์นิว้มือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานแล้ว  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบอ านาจ/ผู้สงูอาย ุ
                                                     (................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 
(................................................................) 

 

  ลงช่ือ...................................................................พยาน 
                                                      (.................................................................) 
 

  ลงช่ือ...................................................................พยาน 
                                                     (..................................................................) 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจย่ืนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

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

 

โดยหนงัสือฉบบันีข้้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบตัร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวนัท่ี...............................อยู่บ้านเลขท่ี.............. 
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์........................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให้............................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  
ซึ่งเป็นผู้ถือบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เม่ือวนัท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จงัหวดั.......................... 
โทรศพัท์......................................................... 
 

 เป็นผู้มีอ านาจ       รับเงินเบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายุ          แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบในการท่ีผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนงัสือมอบอ านาจนีเ้สมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท า
ด้วยตนเองทัง้สิน้ 
 
 เพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพมิพ์นิว้มือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานแล้ว  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบอ านาจ/ผู้สงูอาย ุ
                                                     (................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 
(................................................................) 

 

  ลงช่ือ...................................................................พยาน 
                                                      (.................................................................) 
 

  ลงช่ือ...................................................................พยาน 
                                                     (..................................................................) 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือแสดงความประสงค ์

รบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 
 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงนิสงเคราะห์ 
 

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

 
เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลนางิว้ 
 
 ตามท่ีมีการอนมุตัใิห้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสทิธิได้รับการสงเคราะห์เงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพผู้สงูอาย ุล าดบัท่ี........................นัน้ 
 

 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดงันี ้  
  (    )  เป็นเงินสด  
  (    )  โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................  
           เลขท่ีบญัชี............................................................................................... . 
  (    )  แจ้งยืนยนัความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพตอ่ไป  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการตอ่ไป  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

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



สารพนัค าถาม 

 

ถาม 

    ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่? 
ตอบ 

   ขึ้นทะเบียนไม่ได ้    เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทาง
ภาครัฐอยู่แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลัง
ต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษจ าคุก ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน 

ถาม 

    บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค      
สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่?  

ตอบ  

          ขึ้นทะเบียนได ้
ถาม 

     ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์อยู่แล้ว 
จะสามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้หรือไม ่

 

 



ตอบ  

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได.้....จ้า 
ถาม 

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได.้....จ้า 
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได.้.......จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับ
เงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น 
...จ้า   

ถาม 

       ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ
ได้หรือไม ่
ตอบ 

          ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
ถาม 

       ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก 
อบต., สมาชิกสภา , ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 

     ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อ
พ้นจากต าแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 



 

ถาม 

     ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 

    สามารถขึ้นทะเบียนได ้
ถาม 

    ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รับเงินได้หรือไม่ 
ตอบ 

    ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.นางิ้ว  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









   





 


