
 
ทะเบียนเลขที่…................./๒๕64 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
เฉพำะกรณีผู้สูงอำยุมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำย่ืนค ำขอลงทะเบียนแทน  
       ผู้ยื่นค ำขอฯ แทนตำมหนงัสือมอบอ ำนำจ เก่ียวข้องเป็น…………………………………………………………..กับผู้สูงอำยทุี่ขอลงทะเบียน 
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอ ำนำจ).........................................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ

อ ำนำจ   ----  ที่อยู่..................................................................................... 
.................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................... 
ข้อมูลผู้สูงอำยุ 

    เขียนที่...องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นใหม่ไชยมงคล.. 

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

 ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ...............................................................นำมสกุล........................................................... 
เกิดวันที่...................เดือน.........................................พ.ศ......................อำยุ.....................ปี  สัญชำติ.......ไทย.............มีชื่ออยู่ในส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนเลขที่........................หมู่ที่/ชุมชน........................................ตรอก/ซอย.............-..............ถนน................-……...................
ต ำบล...........บ้ำนใหม่ไชยมงคล...........อ ำเภอ/เขต..........ทุ่งเสลี่ยม..........จังหวัด.............สุโขทัย..........รหัสไปรษณีย์.........๖๔๒๓๐.....
โทรศัพท์.............................................................. 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สงูอำยุที่ยืน่ค ำขอ ---- 
สถำนภำพสมรส    โสด       สมรส       หม้ำย       หย่ำร้ำง       แยกกันอยู่       อื่น ๆ …………………..…..…… 
รำยได้ต่อเดือน................................................................บำท  อำชีพ......................................................................... 

ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรภำครัฐ     

 ไม่ได้รับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำย ุ         ได้รับเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพผูป้่วยเอดส์  
 ได้รับเบี้ยควำมพิกำร      ย้ำยภูมิล ำเนำเข้ำมำอยู่ใหม่  เมื่อ......................................................................     

มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ  โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก ๑ วิธี) 
 รับเงินสดด้วยตนเอง              รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มสีิทธิ          โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจจำกผูม้ีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสำรดังนี้ 
 บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย  ทะเบียนบำ้น 
 สมุดบัญชีเงนิฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยผุ่ำนธนำคำร) 
     ธนำคำร..............................................บัญชีเลขที่....................................................ชื่อบัญชี.............................................................. 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

   “ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ 
บ ำเหน็จรำยเดือน หรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอรับรอง
ว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร” 

   “ข้ำพเจ้ำยินยอมให้น ำข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและ
ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงภำครัฐ” 
 

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

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

         ผู้ยื่นค ำขอ/ผู้รบัมอบอ ำนำจยืน่ค ำขอ             เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัลงทะเบียน 
 

หมำยเหตุ : ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 
 

เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว 
 

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

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
---- แล้ว 
 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ทีข่ำดคุณสมบัติ  เนื่องจำก
.............................................................................................. ........... 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
  (ลงช่ือ)........................................................... 

         (………………………………..……………….)  
                เจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ไชยมงคล 
         คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว   มีควำมเห็นดังนี้ 
 
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
 
กรรมกำร (ลงชื่อ) ……………………….................................. 
                        (                                         ) 
 
กรรมกำร (ลงชื่อ) ............................................................. 
                        (                                         ) 
 
กรรมกำร (ลงชื่อ) ............................................................. 
                        (                                         ) 
 

 

ค ำสั่ง 
 

       รับลงทะเบียน        ไม่รับลงทะเบียน           อ่ืน ๆ........................................................................... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

      (ลงชื่อ)........................................................... 
(นำยภิรมย์  ผำค ำ) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนใหม่ไชยมงคล 
วัน/เดือน/ปี.................................................................. 

 
 

ตัดตำมรอยเส้นประให้ผูสู้งอำยทุี่ยื่นค ำขอลงทะเบียนเก็บไว ้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.................เดือน..........................................พ.ศ.......................... 
  กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและตำมช่วงระยะเวลำในกำรรับลงทะเบียน  ภำยในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน.............................
พ.ศ.................... เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอำยุย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ำย แต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกำยนของปีนั้น ทั้งนี้ผู้สูงอำยุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอำยุ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจนสิ้นปีงบประมำณที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ใน
ปีงบประมำณถัดไป 



                                                         
        

หนังสือมอบอ ำนำจ 

 

                    ที.่....................................................................... 

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

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ............................................................ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร................................... 

เลขที่ ................................. ออกให้ ณ .................................. เมื่อวันที่ ................................ อยู่บ้านเลขท่ี............ 

หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................... ถนน ........................................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................ 
ต าบล.....................................................   อ าเภอ..........................................  จังหวัด............................................ 

 ขอมอบอ านาจให้ .......................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ................................. ............ 

เลขที่ ................................. ออกให้ ณ .................................. เมื่อวันที่ ............................ .... อยู่บ้านเลขท่ี ......... 

หมู่ที่............ตรอก/ซอย.......................... ถนน ........................................หมู่บ้าน/ชุมชน........................................ 
ต าบล.....................................................   อ าเภอ..........................................  จังหวัด............................................ 

  เป็นผู้มีอ านาจ....................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า ข้าพเจ้า
ได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

                 ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบอ านาจ 
                                  (.........................................................) 
 
       ลงชื่อ ........................................................... ผู้รับมอบอ านาจ 
              (...........................................................) 
 
       ลงชื่อ ........................................................... พยาน 
              (............................................................) 
                                                                                               
       ลงชื่อ ........................................................... พยาน 
              (............................................................) 

   


