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 สําหรับเจาหนาที่ 
ทะเบียนเลขที่ ….................……./............................. 

แบบคําขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ผูยื่นคําขอ ฯ  แจงดวยตนเอง 
  ผูยื่นคาํขอ ฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เก่ียวของเปน .........................................กับผูสูงอายุ

ที่ขอขึ้นทะเบียน 
 

ชื่อ- สกุล (ผูรบัมอบอํานาจ).................................................................................. เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูย่ืนคําขอ  

---- ทีอ่ยูผูยื่นคําขอ............................................................................  
........................................................................................... โทรศัพท(มือถือ)ผูย่ืนคําขอ..................................................... 
 
ขอมูลผูสูงอายุ 
 เขียนที่ …................................................................ 
 วันที่ ........... เดือน ...........................พ.ศ. ............. 
      ดวยขาพเจา............................ ชื่อผูมสีิทธิ .................................... นามสกุล ............................................................ 
เกิดวันที่ ................. เดือน ......................................... พ.ศ. ...................... อายุ ............... ป สัญชาติ ............................ 
มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี ................ หมูที่ ........... ตรอก/ซอย ........................................................................ 
ถนน ........................................ตําบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต .................................................. 
จังหวัด ....................................รหัสไปรษณีย ...................................... โทรศัพท ............................................................. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูสูงอายุที่ย่ืนคําขอ --- 
สถานภาพสมรส   …………………………….………… อ่ืน ๆ ......................................................................................... 
รายไดตอเดือน ................................................. บาท  อาชีพ............................................................................................ 
ขอมูลท่ัวไป  : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
                   ยังไมไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพ       ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    
                   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ       ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใหม เมื่อ................................................ 
มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.......................... โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี ) 
 รับเงินสดดวยตนเอง           รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ       โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

 
 

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้                             สําเนาทะเบียนบานผูมีสิทธิ 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีสิทธิ หรือ บัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขอรับเงินผานธนาคาร) 
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 บัญชีเงนิฝากธนาคาร............................. บัญชเีลขที่..............................................ชื่อบัญชี........................................ 
         “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ไมไดเปนผูรับบํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ บําเหน็จราย
เดือน หรือสวัสดิการเปนรายเดือนจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และขอรับรองวาขอความ
ดังกลาวขางตนเปนความจริงทุประการ” 
         “ขาพเจายินยอมใหนําขอมูลสวนบุคคลเขาสูระบบคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและยินยอมให
ตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลกลางภาครัฐทุกป” 
 

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

ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ  เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน 



 - 2 - 
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ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน  ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
   

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ  เรียน นายกเทศมนตรี/อบต................................... 
 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ.............................   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิด 
.....................................................................................  ตรวจสอบแลวมีความเห็นดังนี้ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    สมควรรับขึ้นทะเบียน 
----แลว    ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน 
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
 เปนผูที่ขาดคณุสมบัติ เนื่องจาก.............................  ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
.....................................................................................  (..................................................................................) 
.....................................................................................  ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
ลงชื่อ.............................................................................  (..................................................................................) 
(....................................................................................)  ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 

เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน  (..................................................................................) 
   

คําสั่ง 
 รับขึ้นทะเบียน   ไมรับข้ึนทะเบียน   อ่ืนๆ............................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
       ลงชื่อ.......................................................................... 
        (................................................................................) 
       นายกเทศมนตรี/นายก อบต......................................... 
       ลงวันที่.......................................................................... 
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