
 
 
 

คู่มือปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดย  นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
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สัญลักษณ์ผู้สูงอาย ุ

 
 

ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง ส่วนส านักงานปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      
มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเวียง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับค าร้องผู้สูงอายุ
ในพื้นท่ี รวมท้ังการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๒   

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียงจึงได้จัดท าคู่มือการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผู้
ท่ีต้องการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  มีความเข้าใจท่ี
ถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน ซึ่งจ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ต่อไป 
 
 
 
 
 

    นางสาวรัชฎาพร  จิตร์ไชย 
    ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน 

    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
 
 

           หน้า 
1. 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ    1 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    2 
3. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    3 
4. ค าชี้แจง          4 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     5 
6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        5 
7. ก าหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       6 
8. ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ        6 
9. การค านวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันใด       7 

10. วิธีค านวณอายุของผู้สูงอายุ        8 
11. การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ        9 
12. หน้าท่ีของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       9 
13. ภาคผนวก          10  

 - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 
  - แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 
  - ตัวอย่างแบบฟอร์มค าขอขึ้นทะเบียน 
  - ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจ 
  - ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพ 
 - สารพันค าถาม  
           

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพฯ 

ผ ูส้งูอาย ุ

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

ผ ูส้งูอาย.ุ.. จา้!!! 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   

จา้ !!! 
 



ตรวจสอบดคูณุสมบติัของตวัเอง  ตามรายการดงัน้ี 

    

(1) มีสญัชาติไทย 

(2) มีภมูิล าเนาอยู่ในเขต อบต.รอบเวียง (ตามทะเบียน  

บา้น) 

(3) เป็นผูท้ี่มีอาย ุ 60 ปี บริบรูณใ์น ปีถัดไป (ปัจจบุัน 

อาย ุ59 ปี บริบรูณ ์และตอ้งเกิดกอ่น 1 ตลุาคม) 

(4) ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดิการหรือสิทธปิระโยชนอ่ื์นใด 

 จากหนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจหรือองคก์ร 

 ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ไดแ้ก ่ผูร้บัเงนิบ านาญ เบ้ียหวดั  

 บ านาญพิเศษ หรือเงนิอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั  

 ผูส้งูอายทุี่อยูใ่นสถานสงเคราะหข์องรฐัหรือองคก์ร 

 ปกครองสว่นทอ้งถ่ินผูไ้ดร้บัเงนิเดือน ค่าตอบแทน  

 รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชนต์อบแทนอย่างอ่ืนที่รฐั 

 หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า  

 ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดสต์ามระเบียบ 

 กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อ 

 การยงัชพีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  
 
 

 

กรณีไดร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอายอุย ูแ่ลว้  

และไดย้า้ยเขา้มาในพ้ืนท่ีต าบลรอบเวียง 

จะตอ้งมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.รอบเวียง  

อีกครัง้หน่ึงภายใน1-30 ฤศจิกายน 

เพื่อใชส้ทิธิรบัเงนิเบ้ียยงัชพีตอ่เนือ่ง......คะ่ 

ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียนเพื่อ รบัเงนิ 



เบ้ียยงัชพีผูส้งูอาย ุ

 

ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ” 

  บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัร อ่ืนที่ออกโดยหนว่ยงานของ 

รฐัที่ม ีรปูถ่าย พรอ้มส าเนา 

  ทะเบียนบา้น พรอ้มส าเนา 

  สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดง 

ชือ่ และเลขที่บญัช)ี ส าหรบักรณีที่ผู ้ขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพี

ผูส้งูอาย ุประสงคข์อรบัเงนิเบ้ียยงัชพี ผูส้งูอายผุา่นธนาคาร 

 

หมายเหต ุ : ในกรณีผูส้งูอายทุี่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง 

อาจมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูย่ื้นค าขอรบัเบี้ยยงัชพีผูส้งูอายไุด ้ โดย

ใหผู้ร้บัมอบอ านาจตดิตอ่ที่ อบต.รอบเวียง  พรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 

 

 

 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 

 

**ขอรบัแบบค าขอขึ้นทะเบียนผ ูส้งูอาย ุและยืน่

เอกสารประกอบ ไดท่ี้ 

งานสวสัดิการและพฒันาชมุชน ส านกังานปลดั  

อบต.รอบเวียง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายช่ือ ผ ูมี้สิทธิรบัเงิน 

เบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ

 
 

     ผูส้งูอาย ุ ท่ีมีสิทธิรับเงนิเบ้ียยงัชีพอยู่แลว้ใน พื้นท่ีอ่ืน 

ภายหลังไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพื้นท่ีต าบลรอบ

เวียง ใหม้าแจง้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงนิเบ้ียยังชีพต่อท่ี 

อบต.รอบเวียง แตส่ิทธิในการรับเงนิยงั จะคงอยู่ท่ีเดิมจน

สิ้นปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงนิเบ้ียยงัชีพอยู่ อบต.เชิงทะเล ภายหลงั

ไดแ้จง้ยา้ยท่ีอยู่มาอยู่พื้นท่ีต าบลรอบเวียง เมื่อ วนัท่ี 20 

สิงหาคม 2559 นาง ก. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม่ ท่ี อบต.

รอบเวียง  ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 แต ่นาง 

ก. จะยงัคงรับเงนิเบ้ียยังชีพท่ี อบต.เชิงทะเล อยู่จนถึง

เดือน กันยายน 2560 และมีสิทธิรับเงนิเบ้ียยังชีพ

ผูส้งูอาย ุ ท่ี อบต.รอบเวียง ในเดือน ตลุาคม 2560      

เป็นตน้ไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

การจ่ายเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัจา่ยเงนิเบ้ียยงัชพี ภายในวนัที่  1-10  ของเดอืน 

(ตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

   ใหผู้ท่ี้มาย่ืนค าขอรับเบ้ียยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ

ตามประกาศท่ีบอรด์ประชาสมัพนัธ์ ณ ท่ีท าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลรอบเวียง ภายในวนัท่ี 15 ธนัวาคม 

ของทกุปี (นบัจากวนัสิ้นสดุก าหนด การย่ืนขอขึน้ทะเบียน 

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน ของทกุปี) 
 

 

 

 

อบต.รอบเวียง จะด าเนินการเบิกจ่ายเงินใหก้ับผูส้งูอายุ

ท่ีมาขึ้นทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดือนตลุาคม    

ปีถัดไป โดยจะจา่ย เป็นเงนิสด หรือโอนเขา้บญัชีธนาคาร 

ตามที่ผูส้งูอายไุดแ้จง้ความ ประสงคไ์ว ้
 



 

 

 

ช่องทางการรบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
                                 

 
 

  
        

 

 

 

การค านวณเงินเบ้ียยงัชีพแบบขัน้บนัได 

ส าหรบัผ ูส้งูอาย ุ

 
จ านวนเงนิเบ้ียยังชีพต่อเดือนท่ีผูส้งูอายจุะไดร้ับใน ปัจจบุัน (ปี 

2558) การจ่ายเงนิเบ้ียยังชีพใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ คิดใน อัตราเบ้ียยัง

ชีพแบบขัน้บันได แบบ “ขัน้บันได” หมายถึง การแบ่งชว่งอายขุอง 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร กรงุไทย/ธกส. 
ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม 

ผูส้งูอาย ุหรือผูร้ับมอบอ านาจ 

รับเงนิสดในนามผูส้งูอาย ุ

หรือผูร้ับมอบอ านาจ 

 ตามจดุที่ไดแ้จง้ไว ้เชน่ หอ้ง

ประชมุพวงแสด๓ อบต.รอบเวียง 

/อาคารอเนกประสงคห์มูบ่า้น 

หรือสถานท่ีขึน้อยู่กบัความ

เหมาะสม โดยจะมกีารแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 
 

 



ผูส้งูอายอุอกเป็นชว่ง ๆ หรือเป็นขัน้ ขึน้ไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตัง้แต่

อาย ุ60 ปี  
โดยค านวณตามปีงบประมาณ 

มิใชปี่ปฏิทิน และไมม่ีการเพ่ิมของอายรุะหว่างปี 

 

ตารางค านวณเงินเบ้ียยงัชีพรายเดือน 

ส าหรบัผ ูส้งูอาย ุ

(แบบขัน้บนัได) 

 

ขัน้ ช่วงอาย ุ(ปี) จ านวนเงิน (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 

 

 

วิธีค านวณอายขุองผ ูส้งูอาย ุ

 

 

แลว้ปีนี ้ ฉนัจะไดเ้งนิ

เบ้ียเทา่ไร นอ้ ? 



 

การนบัอายวุ่าจะอยู่ในขัน้ที่เทา่ไหร่ ใหน้บั ณ วนัที ่30 กนัยายน 

เทา่นัน้ เชน่  

1. นาง ก. เกิด 30 กนัยายน 2487 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

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

เดอืนละ 700 บาท ในเดอืน ตลุาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)  

2. นาง ข. เกิด 1 ตลุาคม 2487 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 นาง 

ข. จะอาย ุ69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะไดร้บัเงนิ เบ้ียยงัชพีเดอืน

ละ 600 บาท เทา่เดมิ จนกว่าจะถึงรอบปีถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

การสิ้นสดุการรบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

1. ตาย  

2. ยา้ยภมูลิ าเนาไปนอกเขต อบต.รอบเวียง  

3. แจง้สละสิทธิการขอรบัเงนิเบ้ียยงัชพี  

4. ขาดคณุสมบตั ิ 
 

     การนบัรอบปีงบประมาณ  คือ  1 ตลุาคม – 30 กนัยายน   เช่น 

ปีงบประมาณ 2558  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2557-30 กนัยายน 2558 

ปีงบประมาณ 2559  จะเริม่ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2558-30 กนัยายน 2559 

 

 



หนา้ท่ีของผ ูร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูส้งูอาย ุ 

1. ตรวจสอบรายชือ่ของตวัเอง  

2. กรณีผูร้บัเงนิเบ้ียยงัชพี หรือผูร้บัมอบอ านาจ แจง้รับ

เป็นเงนิสด ตอ้งมารบัเงนิใหต้รงตามวนั เวลา ที่ก าหนด  

3. เมือ่ยา้ยภมูลิ าเนาจาก อบต.รอบเวียง ไปอยูภ่มูลิ าเนา

อ่ืนตอ้งแจง้ขอ้มลูเพ่ือให ้อบต.รอบเวียง ไดร้บัทราบ  

4. ใหผู้ท้ี่รบัเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายแุละคนพิการ แสดงการมี

ชวิีตอยูต่อ่ อบต.รอบเวียง ระหวา่งวนัที ่1 - 30 กนัายน ของ

ทกุปี  

     5. กรณีตาย ใหผู้ด้แูลหรือญาตขิองผูส้งูอาย ุของผูร้บัเงนิ

เบ้ียยงัชพีแจง้การตาย ให ้อบต.รอบเวียง ไดร้บัทราบ (พรอ้ม

ส าเนามรณบตัร) ภายใน 7 วนั  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

 

 

 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การรับข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ  เดมิ  10 นาที/ราย  เวลาปฏิบตัิงานที่ปรับลด  3-5 นาที/ราย 

เอกสารส าหรับการ 
รับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุ 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  ใบมอบอ านาจ(ถา้มี) 
4. ส าเนาสมุดบญัชี (กรณีโอนเขา้บญัชี) 

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริหาร)/จัดท า
ประกาศรายช่ือ 

ยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนฯพร้อมเอกสารหลกัฐาน 

3 นาท/ีราย 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน/
สัมภาษณ์/บันทกึข้อมูลเพิม่เติม 

2 นาท/ีราย 
 



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบัญชีรายช่ือและบันทกึข้อความ 

( 1  วนั) 

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

เอกสารส าหรับการรับเงินสด 

1.  แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนผูสู้งอาย ุ/ ผูรั้บแทน      
    (กรณีมอบอ านาจ) 
2.  หนงัสือมอบอ านาจ  กรณีมอบอ านาจ 

จัดท าฎกีาเบิกจ่ายเงิน 

ตรวจฎกีา/จัดท าเช็คเบิกเงิน  
(ส่วนงานคลงั)  

1 วนั 

ส่งเอกสาร ธนาคาร 
รับเงินได้ไม่เกนิ 2 วันท าการ 

กรณไีม่ใช่ธ.กรุงไทย 

ยืน่บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธ์ิ/ใบมอบอ านาจ 
จนท.ตรวจสอบรายช่ือ     ลงช่ือผู้รับเงิน 

 

 

1 นาท/ี ราย 

รับเงินผ่านธนาคาร รับเงินสดภายในวันที ่10 ของทุกเดือน
เดือน 

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาท/ีราย 
ปรับลด 1 นาที/ราย 

ผู้รับผดิชอบ งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 



ตวัอย่างแบบฟอรม์ค าขอขึน้ทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขที่...................................../2558 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

 

เขียนที ่    อบต.รอบเวียง         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

 ด้วยข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ................ดอกไม้..........................นามสกลุ..............กลิ่นหอม................................ 
เกิดวันที่.......5.............เดือน.....เมษายน......พ.ศ. ........2499......  อายุ......59........ปี  สญัชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในส าเนา 
ทะเบียนบ้านเลขท่ี......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง         รอบเวียง            อ าเภอ/เขต    ….      เมืองเชียงราย     .........    จังหวัด      ....   เชียงราย          ....  . 
รหัสไปรษณีย์      57000         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของ 
ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อื่นๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท 
ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรฐั 

 ไม่ได้รับการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยยา้ยมาจาก 
(ระบุที่อยู่เดมิ.......................................................................................................................................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วน ไม่ไดเ้ป็นผูร้บับ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดอืนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองวา่ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
(ลงช่ือ)...........................................................................  (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ยื่นค าขอ/ผูร้ับมอบอ านาจยื่นค าขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบยีน 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาย่ืนค าขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนงัสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบยีน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ)  .................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รบัมอบอ านาจ 
---- ที่อยู่......................................................................................... 
.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 
 



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิเนื่องจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 
        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังนี ้
  สมควรรับลงทะเบยีน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

ค าสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 

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

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ใหผู้้สูงอายทุี่ยื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557  ถึงเดือนกันยายน 2558   ในอตัราแบบข้ันบันได  ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557) จะต้องไปลงทะเบียนยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 255๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่อง  
 
                                               
       (ลงชื่อ)................................................................. 
        (.............................................................) 
                เจ้าหน้าที่ผู้รบัลงทะเบียน 
 
 
 
 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
 

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

 

โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้..............................................................ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร......................................... 
เลขท่ี.......................................ออกให ้ ณ.......................................เม่ือวนัท่ี...............................อยูบ่า้นเลขท่ี.............. 
หมู่ท่ี............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล...................................... 
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท.์.......................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให.้...........................................................................เก่ียวพนัเป็น.......................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อบตัร...............................................เลขท่ี..............................................ออกให ้ ณ.................................... 
เม่ือวนัท่ี..........................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน
............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จงัหวดั.......................... 
โทรศพัท.์........................................................ 
 
 เป็นผูมี้อ านาจ   ยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุ  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ 
 

 ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบในการท่ีผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามหนงัสือมอบอ านาจน้ีเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ย
ตนเองทั้งส้ิน 
 
 เพ่ือเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ/ลายพิมพน้ิ์วมือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบอ านาจ/ผูสู้งอายุ 
                                                     (................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
(................................................................) 

 

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

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

 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือแสดงความประสงค ์

รบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

หนังสือแสดงความประสงคข์อเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 
วันที่............................................................. 

เรียน.........นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง.......... 
 
 ข้าพเจ้า.........................................................................เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ่ึงข้าพเจา้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยวธิี............................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์จากเดิมเป็นการรับเงินสงเคราะห์       โดยวิธี 
 รับเงินสดด้วยตนเอง     
รับเงินสดโดยผูท้ี่ได้รับมอบอ านาจ...คือ..............................................................เกี่ยวข้องเป็น............................................... 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...ชือ่บัญชี............................................................................................................................   
ธนาคาร.......................................................สาขา...........................................เลขที่บัญชี............................................................ 
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูท้ี่ได้รับมอบอ านาจ...คือ................................................................................... เกี่ยวขอ้งเป็น..................ชื่อ
บัญชี.................................ธนาคาร.......................................สาขา.............................................. 
เลขที่บัญชี.............................................................................................. 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบัตรอื่น ทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
  ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจา้เป็นผู้มีสิทธิไ์ด้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและข้อความดังกล่าวขา้งต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
..................................................... 

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

ความเห็นของหัวหน้าส านกังานปลัด............................................................................................................................................………… 
 
      ( นางสาวสายพิน  คุณมาก  ) 

     หัวหน้าส านกัปลัด 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล...............................................................................................................................………… 
 
      (  นางนิ่มนวล   ปัญโญนันท์  ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวยีง……………………………………………………………………………………………………… 
         ( นายวันชนะ  ท้าวแก่นจันทร์ ) 
           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเวียง 

สารพนัค าถาม 

 



 

ถาม 

ผูส้งูอายทุี่อยูใ่นคกุสามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุด้

หรือไม ่? 

 

 

 

ตอบ 

 

 

 

ข้ึนทะเบียนได ้  เพราะกระทรวงมหาดไทยไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่าผูส้งูอายทุี่ตอ้งโทษจ าคกุในเรือนจ าและไดร้ับสิ่ง

ตา่งๆ ในเรือนจ า  ไม่ถือเป็นการไดร้ับสวัสดิการหรือสิทธิ

ประโยชนอ่ื์นใดจากหนว่ยงานรัฐอันจะท าใหข้าดคณุสมบัติ

หรือมีลักษณะตอ้งห้าม  ตามขอ้ ๖ (๔) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเบ้ียยงัชพี

ผูส้งูอายขุององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

 

ถาม 

   บคุคลที่เป็นโรคเร้ือนและไดร้บัเงนิจากกรมควบคมุ

โรค สามารถขึน้ ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม ่?  

 



 

ตอบ  

 

ขึน้ทะเบียนได ้

 

 

ถาม 

 

ถา้ผูส้งูอายรุบัเงนิเบ้ียคนพิการ และผูป่้วยเอดส ์   

อยูแ่ลว้ จะสามารถขึน้ ทะเบียนผูส้งูอายแุละรับเงนิเบ้ียยงั

ชพีผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

 

 

ตอบ  

 

ขึน้ทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้ 

 

 

 

ถาม 

ขึน้ทะเบียนไดแ้ละสามารถรบัเงนิได.้....จา้ 

พระภกิษสุงฆส์ามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม่ 

 

 



 

ตอบ 

 

ขึน้ทะเบียนได.้.......จา้ ยกเวน้พระภกิษสุงฆท์ี่ไดร้บั

เงนิเดอืน (เงนินติยภตั) เชน่ เจา้อาวาส เจา้คณะต าบล เป็น

ตน้ ...จา้   

 

 

ถาม 

  ขา้ราชการที่รบัเงนิบ าเหน็จ สามารถขึน้ทะเบียน

ผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

 

ตอบ 

  ขึน้ทะเบียนไดค้ะ่ 

 

 

 

 

ถาม 

  ผูท้ี่ด ารงต าแหนง่ทางการเมอืง นายก อบต., รอง

นายก อบต., สมาชกิสภา , ก านนั , ผูใ้หญ่บา้น สามารถขึน้

ทะเบียนผูส้งูอายไุดห้รือไม ่

ตอบ 



  ขึน้ทะเบียนไมไ่ดค้ะ่   เนือ่งจากมเีงนิเดอืนประจ า     

แตเ่มือ่พน้จากต าแหนง่แลว้ สามารถมาขึน้ทะเบียนไดค้ะ่ 

 

 

ถาม 

  ถา้ผูส้งูอายอุาศยัอยูท่ี่ตา่งประเทศ แตย่งัมชีือ่อยูใ่น

ทะเบียนบา้นในประเทศไทย สามารถขึน้ทะเบียนผูส้งูอายไุด้

หรือไม ่

ตอบ 

  สามารถขึน้ทะเบียนได ้

 

 

ถาม 

  ผูส้งูอายทุี่รบัเบี้ยยงัชพีอยูแ่ลว้ สามารถเปลีย่นแปลง

วิธีการรบัเงนิไดห้รือไม ่

ตอบ 

  ไดค้ะ่   โดยมายืน่ความประสงคไ์ดท้ี่ อบต.รอบเวียง  

 


