
 
 

คู่มือ 
การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

โทรศัพท/์โทรสาร 035-470047  WWW.HUAKHAO.GO.TH 



ค าน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
บุคคลเหล่านี้ รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ให้กับ ผู้สูงอายุ  โ ดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552 

 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  จึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้
ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน        
ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ต่อไป 

 

 

                                                           องค์การบริหารสว่นต าบลหวัเขา  
1  ตุลาคม  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน  

และ วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน  

ของทุกป ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน 

ผู้สูงอายุ จ้า 

มา ๆ รีบมาตดิตอ่ที่... 

อบต.หัวเขา เลยนะ 



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้ 

    

 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต อบต.หัวเขา (ตามทะเบียนบ้าน) 
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป  
(ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม) 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
 จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด  
 บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  
 รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ 
 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า  
 ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ 
 การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพ้ืนที ่
           ต าบลหัวเขาจะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.หัวเขา อีกครั้งหน่ึงภายใน 
      ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตต าบลหัวเขา 

เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่องต่อไปครับ 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

 

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ” 

  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ 
รัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง) 

  ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 
  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
      (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี) ส าหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงิน   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
 

หมายเหตุ   : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง     
อาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ โดยให้ผู้รับ
มอบอ านาจติดต่อที่ อบต. หัวเขา  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจ 

 

 

 

 

ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ อบต.หวัเขา 

 



 

 

ค าชี้แจง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผูส้งูอายท่ีุมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยูแ่ลว้ใน  พื้นที่อ่ืน 

ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีต าบล หัวเขา  

ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรบัเงนิเบ้ียยงัชีพตอ่ที่         

อบต.หวัเขา แตส่ิทธิในการรบัเงนิยงัจะคงอยูท่ี่เดมิจนสิ้น

ปีงบประมาณ นะคบั 

 

        ตวัอยา่ง เชน่ นาง ก. รบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยู่ อบต. 

กุก๊ไก ่ภายหลงัไดแ้จง้ยา้ยท่ีอยูม่าอยูพ่ื้นที่ต าบล หัวเขา ใน 

วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 นาง ก. จะตอ้งมาขึน้ทะเบียน

ใหม่  ท่ี อบต.หัวเขา ภายในเดอืน  กนัยายน 2561 แต ่

นาง ก. จะยงัคงรบัเงนิเบ้ียยงัชีพท่ี อบต. กุก๊ไก ่ อยูจ่นถึง

เดอืน กนัยายน  2561 และมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพ

ผูส้งูอาย  ุ ท่ี อบต.หัวเขา ตัง้แต่ เดอืน ตลุาคม 2561   

เป็นตน้ไป 

 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
 

 

 

 

 

 

 ใหผู้ท่ี้มาย่ืนค าขอรบัเบ้ียยงัชีพ  มาตรวจสอบรายชือ่ตาม

ประกาศท่ีบอรด์ประชาสมัพนัธ์  ณ ท่ีท าการองคก์าร

บริหารสว่นต าบลหัวเขา ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม ของ

ทกุปี (นบัจากวนัสิ้นสดุก าหนดการย่ืนขอขึน้ทะเบียน  วนัท่ี 

30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 

 

 

 

 

อบต.หัวเขา จะด าเนนิการเบิก  - จา่ยเงนิใหก้บัผูส้งูอายุ

ท่ีมาขึน้ทะเบียนไวแ้ลว้  โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม       

ปีถดัไป โดยจะโอนเขา้บญัชธีนาคาร  ตามที่ผูส้งูอายไุด ้

แจง้ความประสงคไ์ว ้

 



ก าหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
 ภายในวันที่  1 - 10  ของเดือน 

 (ตามความเหมาะสม) 

 

 

 
 

 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูส้งูอาย ุ หรือผูร้บัมอบ

อ านาจ 



การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 
ส าหรับผู้สูงอายุ 

 
จ านวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนท่ีผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คิดในอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได         
แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ  ผู้สูงอายุออกเป็น
ช่วง ๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ 60 ปี  

“โดยค านวณตามปีงบประมาณ” 
“มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี” 

 
ตารางค านวณเงินเบ้ียยังชีพรายเดือน 

ส าหรับผู้สูงอายุ 
(แบบขั้นบันได) 

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 านวณอายุของผู้สูงอายุ 
 

 
 
 
 
การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2490 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นาง ก.จะอายุ 
70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ  700 บาท ในเดือน 
ตุลาคม 2560 (งบประมาณปี 2561)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2490 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 นาง ข. จะอายุ   
69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ  600 บาท เท่าเดิม
จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แลว้ปีนี ้ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 

การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2562  จะเร่ิมตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561-30 กนัยายน 2562 

ปีงบประมาณ 2563  จะเร่ิมตัง้แต ่1 ตลุาคม 2562-30 กนัยายน 2563 

 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

1. ตาย ( ยกเลิกการสงเคราะห์จัดการศพรายละ 2,000 บาท ตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม  และการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  พ.ศ. 2557  ลงวันที่  22 กันยายน 
2557) 

2. ย้ายภูมิล าเนาไปนอกเขต อบต.หัวเขา  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 
หน้าท่ีของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอ านาจ  
    ต้องตรวจสอบการรับเงินในแต่ละเดือน ถ้าไม่ได้รับเงินในเดือนนั้นๆ 
    ต้องรีบแจ้งมายัง อบต.หัวเขา เพื่อตรวจสอบต่อไป  
3. เมื่อย้ายภูมิล าเนาจาก อบต.หัวเขา ไปอยู่ภูมิล าเนาอื่น 

            ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.หัวเขา ได้รับทราบ  
4. ให้ผู้ที่รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต.หัวเขา  
   ระหว่างวันที่  1 - 5 ตุลาคม ของทุกปี  

     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับเงิน
เบี้ยยังชีพแจ้งการตาย  ให้ อบต.หัวเขา ได้รับทราบ  (พร้อมส าเนามรณะบัตร ) 
ภายใน 7 วัน  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอาย ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารส าหรับการ 

รับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถ้ามี) 

4. ส าเนาสมดุบญัชี (กรณีโอนเข้าบญัชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า

ประกาศรายช่ือ 

ย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสาร

หลักฐาน 

3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิ่มเตมิ 

2 นาท/ีราย 

 



แผนผังแสดงขั้นตอน การเบิก – จ่ายเบ้ียผู้สูงอาย ุ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทึกข้อความ 
( 1  วัน) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎีกา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(กองคลัง)  

1 วัน 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกิน 1 วันท าการ 

รับเงินผ่านธนาคาร 



ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขท่ี..................................... 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 
 

เขียนที ่    อบต.หัวเขา         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ........................................................นามสกุล.............   .......................................... 
เกิดวันที.่...................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาต ิ      ไทย        มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที/่ชุมชน...........................ตรอก/ซอย.......................................  .....ถนน................................ 
ต าบล/แขวง         หัวเขา            อ าเภอ/เขต              เดิมบางนางบวช         จังหวัด             สุพรรณบุรี                 . 
รหัสไปรษณีย ์     72120         โทรศัพท.์.....................................................หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 
สถานภาพสมรส   โสด     สมรส    หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่     อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันท่ี...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 
(ระบุท่ีอยู่เดิม.......................................................................................................................................................................) 
 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (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 านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ)...........................................................................  (ลงช่ือ)................ ............................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน  

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นค าขอลงทะเบียนแทน 
       ผูย้ื่นค าขอฯ แทน ตามหนงัสอืมอบอ านาจ เก่ียวข้องเปน็...................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
---- ที่อยู.่.................................................................................................. 
.........................................................................โทรศัพท.์................................................................................................ 
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

          ไดต้รวจสอบคณุสมบัตขิอง  นาย / นาง / นางสาว 

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

----   

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   

  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก 

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

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

 

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

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

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดต้รวจสอบแลว้ มี
ความเห็นดังนี ้

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ค าสั่ง 

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

 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

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

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 

 
หนังสือมอบอ านาจยื่นค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

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

                                                   วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.............. 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให้  ณ.......................................เมื่อวันท่ี...............................อยู่บ้านเลขที.่............. 
หมู่ที.่...........ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท.์.......................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให.้...........................................................................เกี่ยวพันเป็น..........................................  
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให้  ณ.................................... 
เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จังหวัด.......................... 
โทรศัพท.์........................................................ 
 
 เป็นผู้มีอ านาจ    ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผู้มอบอ านาจ/ผู้สูงอายุ 
                                                (................................................................)  

 

         ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
(................................................................) 

 

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

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

  



สารพันค าถาม 

 
ถาม 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่? 
ตอบ 

ขึ้นทะเบียนได้  ตามกลักเกณฑ์ใหม่ 
 

ถาม 
บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค  สามารถขึ้น  ทะเบียน

ผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?  
ตอบ  

ขึ้นทะเบียนได ้
 

ถาม 
ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์อยู่แล้ว จะสามารถขึ้น ทะเบียน

ผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม ่
ตอบ  

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได.้....จ้า 
 

 

 

 



ถาม 
พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม ่

ตอบ 
ขึ้นทะเบียนได.้.......จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น 

เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เป็นต้น ...จ้า   
 

ถาม 
 ข้าราชการที่รับเงินบ าเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอาอายุได้หรือไม ่
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
 
ถาม 
 ข้าราชการที่รับเงินบ านาญ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอาอายุได้หรือไม ่
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไมไ่ด้ค่ะ 
 
 
ถาม 
 ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ ที่รับเงินบ าเหน็จรายเดือน สามารถขึ้นทะเบียน 
 ผู้สูงอาอายุได้หรือไม ่
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไมไ่ด้ค่ะ แต่ถ้ารับบ าเหน็จก้อนเดียว สามารถขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
 
 

 



ถาม 
 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา , 
ก านัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
ตอบ 
 ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจ า แต่เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ 
 

ถาม 
 ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย 
สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ 
 
ตอบ 
  สามารถขึ้นทะเบียนได ้
 

 

ถาม 
 ผู้สูงอายุที่รับเบ้ียยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้หรือไม่ 
ตอบ 
 ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.หัวเขา  
 

******************* 

 มีข้อสงสัย นอกเหนือจากคู่มือ ฯ  ติดต่อสอบถามได้ที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี  
โทร. 035-470047 , 081-3845411  
ผู้จัดท าคู่มือ : นายพิษณุ ธัญญเจริญ ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 


