
ทะเบยีนเลขที*.............../................ 

แบบคาํขอขึ)นทะเบยีนรบัเงินเบี)ยยงัชีพผูส้งูอาย ุประจาํปีงบประมาณ ...................... 
ยืBนผา่นระบบ E-SERVICE 

เฉพาะกรณีผูส้งูอายมุอบอาํนาจให้บคุคลอื<นมายื<นคาํขอลงทะเบียนแทน 
        ผูย้ื#นคาํขอฯ  แทนตามหนงัสอืมอบอาํนาจ  เกี#ยวขอ้งเป็น.......................................กบัสงูอายทุี#ขอลงทะเบยีน 
ชื#อ – สกุล (ผูร้บัมอบอาํนาจ)..................................................................................................เลขประจาํตวั

ประชาชนo-oooo-ooooo-ooo ที#อยูบ่า้นเลขที#................................. 
ตาํบล.............................อาํเภอ...........................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์............................. 

     ข้อมลูผูส้งูอาย ุ

เขยีนที* ระบบ E-Services ยื0นออนไลน์ 

      วนัที*..........เดอืน.................................พ.ศ.............. 

 ดว้ยขา้พเจา้ชื*อ (..................) .........................................สกุล............................................ 

เกดิวนัที*...........เดอืน.........................................พ.ศ. ..............................อาย.ุ............................ปี   

สญัชาต.ิ..............................มชีื*ออยูใ่นสาํเนาทะเบยีนบา้นเลขที*....................หมูท่ี*........................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง............................  

อาํเภอ/เขต.................................... จงัหวดั................................รหสัไปรษณยี.์................................
โทรศพัท.์...................................................หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชนของผูส้งูอายทุี*ยื*นคาํขอ 

o-oooo-ooooo-ooo    
สถานภาพ  o โสด  o  สมรส  o  หมา้ย  o  หยา่รา้ง  o  แยกกนัอยู ่ o  อื#นๆ ............................ 

รายไดต่้อเดอืน................................................บาท  อาชพี......................................................................... 

ขอ้มลูทั #วไป: สถานภาพการรบัสวสัดกิารภาครฐั 

o  ไมไ่ดร้บัการสงเคราะหเ์บีVยยงัชพี  o  ไดร้บัการสงเคราะหเ์บีVยยงัชพีผูป่้วยเอดส ์

o  ไดร้บัการสงเคราะหเ์บีVยความพกิาร  o  ยา้ยภมูลิาํเนาเขา้มาอยูใ่หม ่เมื#อ........................................... 

มคีวามประสงคข์อรบัเงนิเบีVยยงัชพีผูส้งูอาย ุประจาํปีงบประมาณ...........................โดยวธิดีงัต่อไปนีV  

( เลอืก ๑ วธิ ี) 

o  รบัเงนิดว้ยตวัเอง    o  รบัเงนิสดโดยบุคคลที#ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูม้สีทิธ ิ

o  โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ ิo  โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามบุคคลไดร้บัมอบอาํนาจจากผูม้สีทิธ ิ

ธนาคาร........................................................................สาขา........................................................................ 

เลขที#บญัช ี ..................................................................................................................................................     

พรอ้มแนบเอกสาร  ดงันีV                                                    

o  สาํเนาบตัรประตวัประชาชน  หรอืสาํเนาบตัรอืGนทีGออกโดยหน่วยงานของรฐับาลทีGมรีปูถ่าย  o สาํเนาทะเบยีนบา้น 

o  สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร ( ในกรณผีูข้อรบัเงนิเบีVยยงัชพีผูส้งูอายขุอรบัเงนิผา่นธนาคาร) 

o  หนงัสอืมอบอาํนาจพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ( ในกรณยีืGนคาํขอ ฯ แทน ) 



-2- 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้น   ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้าํนาญหรอืสวสัดกิารเป็นรายเดอืนจากหน่วยงานของรฐั  
รฐัวสิาหกจิ  หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิGน  และขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ 

 

 

(ลงชื*อ)...........................................................          (ลงชื*อ)............................................................... 

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

          ผูย้ ื*นคาํขอ/ผูร้บัมอบอาํนาจยื*นคาํขอ              เจา้หน้าที*ผูร้บัจดทะเบยีน 
 
หมายเหต ุ:  -ใหข้ดีฆา่ขอ้ความที*ไมต่อ้งการออกและทาํเครื*องหมาย ü ในชอ่ง o หน้าขอ้ความที*ตอ้งการ 
                 -การยื*นเอกสารผา่นระบบ E-Serviecs อนุโลมใหพ้มิพช์ื*อ-สกุลแทนการลงลายมอืชื*อ 

ความเหน็เจ้าหน้าที<ผูร้บัจดทะเบียน 
เรยีน  คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตั ิ 
        ไดต้รวจสอบคณุสมบตั ิ นาย/นาง/นางสาว
....................................................................................
......... 
หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน    

o-oooo-ooooo-ooo แลว้ 

 o เป็นผูท้ี#มคีณุสมบตัคิรบถว้น  

o เป็นผูท้ี#ขาดคณุสมบตัคิรบถว้น  ดงันีV   
....................................................................................
.................................................................................... 
 

(ลงชื#อ)....................................................... 
(.............................................................) 

เจา้หน้าที#ผูจ้ดทะเบยีน 
 

ความเหน็คณะกรรมการการตรวจสอบ
คณุสมบติั 
เรยีนนายก..................................................... 
        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัไิด้
ตรวจสอบแลว้ มคีวามเหน็ดงันีV 

o สมควรรบัขึVนทะเบยีน 

          o ไมส่มควรรบัขึVนทะเบยีน 
 
(ลงชื#อ)...........................................ประธานกรรมการ 
      (                                          ) 
 
 (ลงชื#อ)................................................กรรมการ 
      (                                          ) 
 (ลงชื#อ)................................................กรรมการ 
      (                                          ) 

คาํสั <ง 
o รบัขึVนทะเบยีน 

o ไมร่บัขึVนทะเบยีน 

o อื#น........................................................................................................................................ 
    
                                            (ลงชื#อ)............................................................ 

  (.............................................................) 
                                         ตาํแหน่ง................................................... 

วนัที#...................................................... 
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