
 

คูมือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 
การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

                                      โทร. 044 110 008 

                                 

                                         สัญลักษณผูสูงอายุ 



คํานํา 

 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ  งานพัฒนาชุมชน มีบทบาทหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับ

ผูดอยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลตาํบลบึงเจริญ  และสงเสรมิคุณภาพชีวิตใหกับบุคคลเหลานี้ 

รวมท้ังมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการรับลงทะเบียนผูสูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  ถึง  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562  

ดังน้ัน เพ่ือใหประชาชนที่มาขอรับบริการไดมคีวามเขาใจท่ีถูกตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่

ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูความสะดวก รวดเร็ว และถูกตองในการขอรับบริการในเร่ืองดังกลาวเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ จึงไดจัดทําคูมือการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ขึ้น 

เทศบาตําบลบึงเจริญ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุ      

มีความเขาใจที่ถูกตองถึงสิทธิพึงไดรับรวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซ่ึงทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอบุคคลดังกลาวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการตอไป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

งานพัฒนาชุมชน  กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียน   ผูสูงอายุ  

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  และ 1 มกราคม –  30กันยายน  

                                ของทุกๆปนะจะ 

พวกเรารีบไปข้ึนทะเบียน
ผูสูงอายุกันเถอะ 



คณุสมบัติของผูมีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 
ผูสูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลําเนาอยูในเขตตําบลบึงเจริญ (ตามทะเบียนบาน) 

(3) เปนผูที่มีอายุ 60 ป บริบูรณใน ปถัดไป (ปจจุบันอายุ 59 ป บริบูรณ และตองเกิดกอน 

1 ตุลาคม) 

(4) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูไดรับ

เงนิเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํายกเวนผูพิการและผูปวยเอดส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 

กรณีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูแลว 

และไดยายเขามาในพื้นท่ีตําบลบึงเจริญ 

จะตองมาขึ้นทะเบียนที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ อีกคร้ังหนึ่ง 

ภายในวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน 

 

เพื่อใชสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตอเนื่อง......จา 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการข้ึนทะเบียน 

เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอรม 

“แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ” 

☺ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มี  

รูปถาย  

☺ ทะเบียนบาน  

☺ สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (เฉพาะหนาที่แสดงช่ือ และเลขที่บัญชี) 

สําหรับกรณีท่ีผู ขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพ 

ผูสูงอายุผานธนาคาร 

 

หมายเหตุ : ในกรณีผูสงูอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง 

อาจมอบอํานาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

ได โดยใหผูรับมอบอํานาจติดตอที่ เทศบาลตําบลบึงเจรญิ  

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 



ขอรับแบบคําขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ และยื่นเอกสารประกอบ ไดท่ี 

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบึงเจริญ  

คําช้ีแจง 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูสูงอายุ ที่มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพอยูแลว    ในพ้ืนที่

อ่ืน  ภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูในพื้นที่ตําบล

บงึเจริญ ใหมาแจงข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงนิเบ้ียยังชีพ  ตอ

ที่ เทศบาลตําบลบึงเจริญ แตสิทธิในการรับเงินยังคงอยูที่

  นายดํา รับเงินเบ้ียยังชีพอยู เทศบาลตําบล

ปราสาท ภายหลังไดแจงยายที่อยูมาอยู พ้ืนที่

เทศบาลตํ าบลบึ งเจริญ  ในวันที่  1 ธันวาคม 

2558  น าย ดํ า  ต อ งม าขึ้ น ท ะ เบี ย น ให ม ที่ 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2559  แต นายดํา  จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ 

เทศบาลตําบลปราสาท   อยูจนถึงเดือนกันยายน 

2559 และมีสิทธิรับเงิน  เบี้ยยังชีพผู สูงอายุที่ 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ในเดือน ตุลาคม 2559 



ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิรับเงิน 

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
 

 ใหผูที่มาย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพมาตรวจสอบรายช่ือตามประกาศที่

บอรดประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ เทศบาลตําบลบึงเจริญ ภายในวันที่ 15 

ธันวาคม ของทุกป (นับจากวันส้ินสุดกําหนดการยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ 

30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

 

การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 เทศบาลตําบลบึงเจริญ จะดําเนินการเบิก – จายเงินใหกับผูสูงอายุ

ที่มาขึ้นทะเบียนไวแลว โดยจะเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม ของปถัดไป โดย

โอนเขาบัญชีผูสูงอายุ และผูสูงอายุมีความประสงครบัเปนเงินสด       จะ

มอบหมายใหเจาหนาที่เทศบาลตําบลบึงเจริญ เปนผูนําเงินสดไปจายใน

แตละหมูบานใหกับผูสูงอายุ ที่ศาลาประชาคมของหมูบานหรือสถานที่

อ่ืนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจงใหทราบลวงหนา และรับเงิน

สดในนามผูสูงอายุ หรือผูรับมอบอํานาจ 

 

กําหนดวันจายเงินเบ้ียยังชีพ ภายในวันที่  1 - 10 ของเดือน 

(ตามความเหมาะสม) 

 

 

 



การคํานวณเงินเบ้ียยังชีพแบบขั้นบันได 

สําหรับผูสูงอายุ 
**************************** 

 

จํานวนเงินเบ้ียยั งชีพตอเดือนที่ผู สูงอายุจะไดรับในปจจุบัน             

(ป 2559)  การจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ คิดในอัตราเบ้ียยังชีพ

แบบ “ข้ันบันได” หมายถึง การแบงชวงอายุของผูสูงอายุออกเปนชวงๆ 

หรือเปนข้ันขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่มตั้งแตอายุ 60 ป 

โดยคํานวณตามปงบประมาณ 

มิใชปปฏิทิน และไมมีการเพิ่มของอายุระหวางป 
 

ตารางคํานวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

สําหรับผูสูงอายุ 

(แบบขั้นบันได) 

ข้ัน ชวงอายุ (ป) จํานวนเงิน (บาท)  

ข้ันที่ 1 60 – 69 ป 600 

ข้ันที่ 2 70 – 79 ป 700 

ข้ันที่ 3 80 – 89 ป 800 

ข้ันที่ 4 90 ป ขึ้นไป 1,000 



วิธีคํานวณอายุของผูสูงอายุ 

 การนับอายุวาจะอยูในขั้นที่เทาไหร ใหนับ ณ วันที่ 30 กันยายน 

เทานั้น เชน 

1. นาย ก  เกิด 30 กันยายน 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาย ก   

จะอายุ 70 ป หมายความวา นาย ก จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ        

700 บาท ในเดือนตุลาคม 2559 (งบประมาณป 2560)  

2. นาง ข  เกิด 1 ตุลาคม 2488 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 นาง ข จะ

อายุ 69 ป หมายความวา นาง ข จะไดรับเงินเบ้ียยังชีพเดือนละ 600 

บาท      เทาเดิม จนกวาจะถึงรอบปถัดไป 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

การนับรอบปงบประมาณ คอื 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เชน 

ปงบประมาณ 2559 จะเริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 

2559 



การสิ้นสุดการรับเงินเบ้ียยังชีพ 

1. ตาย 

2. ยายภูมิลําเนาไปนอกเขต เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

3. แจงสละสิทธิ์การขอรับเงนิเบี้ยยังชพี 

4. ขาดคุณสมบัติ 

หนาท่ีของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

1. ตรวจสอบรายช่ือของตัวเอง 

2. กรณผีูรับเงนิเบ้ียยังชีพ หรือผูรบัมอบอํานาจ แจงรับเปนเงินสดตองมา

รับเงนิใหตรงตามวัน เวลา ที่กําหนด 

3. เม่ือยายภูมิลําเนาจาก เทศบาลตําบลบึงเจรญิ ไปอยูภูมิลําเนาอื่น ตอง

แจงขอมูลเพื่อให เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ไดรับทราบ 

4. ใหผูท่ีรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แสดงการมีชีวิตอยูตอ เทศบาลตําบล

บึงเจริญ ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป 

5. กรณตีาย ใหผูดูแลหรือญาติของผูสูงอายุ ของผูรับเงินเบ้ียยังชีพแจง

การตาย ให เทศบาลตําบลบึงเจริญ  ไดรับทราบ   (พรอมสําเนาใบ

มรณบัตร) ภายใน 7 วัน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ) 

  
  ย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนฯ พรอมเอกสารหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ/บันทึกขอมูลเพิ่มเติม 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

เสนอผูบังคับบัญชา (ผูบริหาร) /  

จัดทําประกาศรายชื่อ 

เอกสารสําหรับการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. ใบมอบอํานาจ (ถามี) 

4. สําเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเขาบัญชี) 



แผนผงัแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การเบิก-จายเบ้ียผูสูงอายุ) 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําบัญชีรายชื่อและบันทึกขอความ 

เสนอผูบังคบับัญชาอนุมัติ 

จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

เอกสารสําหรับการรับเงินสด 

1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูสูงอายุ/ 

   ผูรับแทน (กรณมีอบอํานาจ) 

2. หนังสือมอบอํานาจ กรณีมอบอํานาจ 

ข้ันตอนการรับเงินสด 

ผูรับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน 

ตรวจฎีกา/จัดทําเช็คเบิกเงิน 

(กองคลัง) 

1 วัน 

รับเงินสดภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน รับเงินผานธนาคาร 

สงเอกสารธนาคาร 

รับเงินไดไมเกิน 2 วันทําการ 

ย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิ์/ใบมอบอํานาจ 

จนท.ตรวจสอบรายชื่อ  ลงช่ือผูรับเงิน 



ตัวอยางแบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียน 
ทะเบียนเลขที่...................................../2559 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

เฉพาะกรณีผูสูงอายุมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน 

     ผูย่ืนคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน.........................................................กับผูสูงอายุที่ขอลงทะเบียน 

ช่ือ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ) ........................................................................................เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

 -    -     -  -  ที่อยู............................................................................................................................. 

โทรศัพท................................................................................................. 

 

เขียนที่ .............................................................. 

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ....................................................นามสกุล....................................................... 

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ป สัญชาติ ไทย มีชื่ออยูในสําเนา 

ทะเบียนบานเลขท่ี......................หมูที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................ 

ตําบล/แขวง ...............บึงเจริญ..............  อําเภอ/เขต ............บานกรวด.............    จังหวัด …..........บุรีรัมย.............. . 

รหัสไปรษณีย ......31180........     โทรศัพท ................................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอ  -    -     -  -  

สถานภาพสมรส      โสด      สมรส      หมาย      หยาราง      แยกกันอยู      อ่ืนๆ................................. 

อาชีพ.....................................................................................................รายไดตอเดือน...........................................บาท 

ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

  ไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ไดรับการสงเคราะหความพิการ 

  ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยายมาจาก 

(ระบุที่อยูเดิม.......................................................................................................................................................................) 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 

  รับเงินสดดวยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ    โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสทิธิ 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรปูถาย   

  สาํเนาทะเบียนบาน 

  สาํเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญหรือสวัสดิการเปนรายเดือนจาก

หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก

ประการ 

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

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

  ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ      เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

 



ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

         ไดตรวจสอบคณุสมบัตขิอง นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจําตวัประชาชน 

 -    -     -  -  

  เปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวน 

  เปนผูที่ขาดคณุสมบัติ เน่ืองจาก 

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

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

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

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

                  เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 

มีความเห็นดงัน้ี 

  สมควรรับลงทะเบียน   ไมสมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

คําส่ัง 

         รับลงทะเบียน   ไมรับลงทะเบียน   อ่ืนๆ................................................................................................... 

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

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

        นายกเทศมนตรีตําบลบึงเจริญ 

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

 

(ตัดตามรอยเสนประ ใหผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                

. 

ผูสูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บานเลขที่........................หมูที่..................... 

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 

การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะเริ่มรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุต้ังแตเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 ในอัตราแบบข้ันบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

กรณผูีสูงอายุยายภูมลํิาเนาที่ไปอยูที่อ่ืน (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) จะตองไปลงทะเบียนย่ืน

คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้เพ่ือเปนการ

รักษาสิทธิใหตอเน่ือง 

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

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

         เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             

 

 

 

หนังสือมอบอํานาจย่ืนคาํขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

        ที่....................................... 

       วันท่ี..............เด................................พ.ศ........... 

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา..............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร......................................... 

เลขที่.......................................ออกให ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่.............. 

หมูที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตําบล...................................... 

เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท........................................... 

ขอมอบอํานาจให............................................................................เกี่ยวพันเปน.......................................... 

ซ่ึงเปนผูถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให ณ.................................... 

เม่ือวันที่..........................................อยูบานเลขที่....................หมูที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน 

............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ.................................จังหวัด.......................... 

โทรศัพท......................................................... 

เปนผูมีอํานาจ ........................ย่ืนคาํขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ.............. แทนขาพเจาจนเสรจ็การ

ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเอง

ทั้งส้ินเพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพน้ิวมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

  ลงชื่อ..................................................................ผูมอบอํานาจ/ผูสูงอายุ 

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

                    ลงช่ือ...................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

        ลงชื่อ...................................................................พยาน 

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

        ลงชื่อ...................................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

ตัวอยางแบบฟอรมหนังสือ



                                                                                                    

 

 

 

                                                                                      

 

 

ถาม :  ผูสูงอายุที่อยูในคุกสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม? 

ตอบ    ข้ึนทะเบียนไมได เพราะถือวาไดรับการดูแลจากทางภาครฐัอยูแลว หรือ กรณี

ไดรับเงนิเบ้ียยังชีพอยูแลวภายหลังตองโทษ คดีสิ้นสุด ไดรับโทษจําคุก ถือวาเปนผูขาด

คุณสมบัติไมมีสิทธิไดรับเงนิเบ้ียยังชีพ เชนกัน 

ถาม : บุคคลที่เปนโรคเรื้อนและไดรับเงนิจากกรมควบคุมโรค สามารถข้ึน  

  ทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม? 

ตอบ   ข้ึนทะเบียนได 

ถาม : พระภิกษุสงฆสามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ  ข้ึนทะเบียนได ยกเวนพระภิกษุสงฆที่ไดรับเงินเดือน (เงนินิตยภัต) เชน เจา

อาวาส เจาคณะตําบล เปนตน 

ถาม : ขาราชการที่รับเงนิบําเหน็จ สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ   ขึ้นทะเบียนไดคะ 

ถาม : ผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง นายก ,รองนายก ,สมาชิกสภา , กํานัน , 

ผูใหญบาน สามารถขึ้นทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ  ข้ึนทะเบียนไมได เนื่องจากมีเงินเดือนประจํา แตเมื่อพนจากตาํแหนงแลว 

สามารถมาข้ึนทะเบียนได 

ถาม : ถาผูสูงอายุอาศัยอยูที่ตางประเทศ แตยังมีช่ืออยูในทะเบียนบานใน 

  ประเทศไทย สามารถข้ึนทะเบียนผูสูงอายุไดหรือไม 

ตอบ   สามารถข้ึนทะเบียนได 

ถาม : ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยูแลว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรบัเงิน 

  ไดหรือไม 

ตอบ   ได โดยมาย่ืนความประสงคไดที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบึงเจริญ 

สารพัน


