คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

คู่มือการปฏิบตั ิงานเบี้ยยังชีพ
 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
 การยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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คู่มือสาหรับประชาชน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผส้ ู งู อาย ุที่จะมีอาย ุครบหกสิบปีบริบรู ณ์
ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียนและ
ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ งู อาย ุตัง้ แต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของ
ท ุกปีเป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อายุ...
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คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขต เทศบาลตาบลหลักเมือง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์
และ ต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อนื่ ใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด
บ านาญพิ เศษ หรื อ เงิ น อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั น ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นสถาน
สงเคราะห์ ข องรั ฐ หรื อ องค์ ก ร ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น
ค่ าตอบแทน รายได้ ป ระจ า หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทนอย่ างอื่ นที่ รัฐ หรื อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว
และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตาบลเมืองเล็น
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตาบลหลักเมือง อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันที่
ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณถัดไป

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ครับ
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คู่มอื สาหรับประชาชน
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ผู้พิการ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขต เทศบาลตาบลหลักเมือง (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
พิการ
(4) ไม่เป็น บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ยา้ ยเข้ามาในพื้นที่เทศบาลตาบลหลัก
เมืองจะต้องมาขึ้นทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ เทศบาลตาบลหลัก
เมือง และให้ได้รับเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเดือนถัดไป ทั้งนี้
ต้องได้รับการยืนยันตากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ครับ
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”
 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของ
รัฐที่มี รูปถ่ำย พร้อมสำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อม สำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำยุ
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร
หมำยเหตุ : ในกรณีผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้ โดยให้ผู้รั บ
มอบอำนำจติดต่อที่ เทศบำลตำบลหลักเมือง พร้อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผูส้ งู อาย ุ
และยืน่ เอกสารประกอบ ได้ที่
งานพัฒนาช ุมชน เทศบาลตาบลหลักเมือง
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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
 บัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิตคนพิกำร ฉบับจริง พร้อมสำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อม สำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดง
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิกำร
ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่ำนธนำคำร
หมำยเหตุ : กรณี ที่ค นพิกำรไม่ สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอานาจ เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นคำขอแทน แต่ต้อง
นำหลักฐำนของคนพิกำรและคนดูแลคนพิกำรไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ ด้วย
คนพิกำรที่เป็นผู้สูงอำยุสำมำรถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้
ด้วย

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนคนพิการ และยื่น
เอกสารประกอบ ได้ที่
งานพัฒนาช ุมชน เทศบาลตาบลหลักเมือง
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คาชี้แจง
ผูส้ งู อายุ/คนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน
พื้ น ที่ อื่ น ภายหลังได้ย า้ ยทะเบี ย นบ้านเข้ามาอยู่ในพื้ น ที่
ตาบลตาบลหลักเมือง ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ เงิน
เบี้ยยังชีพต่อที่ เทศบาลตาบลหลักเมือง แต่สิทธิในการ
รับเงินยัง จะคงอยูท่ ี่เดิมจนสิ้นปี งบประมาณ

เช่ น นาง ก. รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ อยู่ อบต. หนู ไ ก่
ภายหลังได้แจ้งย้ายที่อยู่มาอยู่พื้นที่ตาบลหนอนน้อย ใน
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นาง ก. ต้องมาขึ้นทะเบี ยนใหม่
ที่ อบต.หนอนน้อ ย ไม่เกิ น เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 แต่
นาง ก. จะยังคงรับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต. หนูไก่ อยู่จนถึง
เดื อ น กั น ยายน 2563 และมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผูส้ งู อายุ ที่ อบต.หนอนน้อย ในเดือน ตุลาคม 2563 เป็ น
ต้นไป

8

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

ให้ผทู้ ี่ มายื่ นคาขอรับเบี้ ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ
ตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการเทศบาล
ตาบลหลักเมือง ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี (นับ
จากวั น สิ้ น สุด ก าหนด การยื่ น ขอขึ้น ทะเบี ย น วั น ที่ 30
พฤศจิกายน ของทุกปี )

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลฯจะดาเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผูส้ งู อายุและ
คนพิ การที่ มาขึ้นทะเบี ย น ไว้แล้ว โดยจะเริ่ มตั้งแต่เดือ น
ตุลาคม ปี ถัดไป โดยจะจ่าย เป็ นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร ตามที่ ผ ู้ส ูง อายุ แ ละคนพิ ก ารได้แ จ้ง ความ
ประสงค์ไว้
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กาหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ 1 - 10 ของเดือน
(ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูป้ ระสงค์รบั เงินผ่าน
ธนาคาร

โอนเข้าบัญชีธนาคารใน นาม
ผูส้ งู อายุ ,คนพิการ หรือ
ผูร้ บั มอบอานาจ
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การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
สาหรับผู้สูงอายุ
จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอำยุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2562)
กำรจ่ ำ ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อำยุ คิ ด ใน อั ต รำเบี้ ย ยั ง ชี พ แบบ
“ขั้นบันได” หมำยถึง กำรแบ่งช่วงอำยุของ ผู้สูงอำยุออกเป็นช่วง ๆ
หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อำยุ 60 ปี

โดยคานวณตามปีงบประมาณ
มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มของอายุระหว่างปี

ตารางคานวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
สาหรับผู้สูงอายุ
(แบบขั้นบันได)
ขั้น
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ช่วงอายุ (ปี)
60 – 69 ปี
70 – 79 ปี
80 – 89 ปี
90 ปี ขึ้นไป

จานวนเงิน (บาท)
600
700
800
1,000
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วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในขั้นที่เท่ำไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยำยน เท่ำนั้น
เช่น
1. นำง ก. เกิด 30 กันยำยน 2492 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
นำง ก. จะอำยุ 70 ปี หมำยควำมว่ำ นำง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือน
ละ 700 บำท ในเดือน ตุลำคม 2563 (งบประมำณปี 2564)
2. นำง ข. เกิด 10 ตุลำคม 2503 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 นำง ข. มี
อำยุ 69 ปี หมำยควำมว่ำ นำง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600
บำท เท่ำเดิม จนกว่ำจะถึงรอบปีถัดไป

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ต ุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2563 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
ปีงบประมาณ 2564 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 จะเริม่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2564-30 กันยายน 2565
ปีงบประมาณ 2566 จะเริม
่ ตัง้ แต่ 1 ต ุลาคม 2565-30 กันยายน 2566

12

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตาย
2. ย้ายภูมิลาเนาไปนอกเขต เทศบาลตาบลหลักเมือง
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผู้รับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง
2. เมื่อย้ายภูมิลาเนาจาก เทศบาลตาบลหลักเมือง ไปอยู่
ภูมิลาเนาอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ เทศบาลตาบลหลักเมือง ได้รับ
ทราบ
3. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ แสดงการมีชีวิต
อยู่ต่อ เทศบาลตาบลหลักเมือง ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม
ของทุกปี
4. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผูส้ ูงอายุ หรือคนพิการของ
ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ เทศบาลตาบลหลักเมือง
ได้รับทราบ (พร้อมสาเนามรณบัตร) ภายใน 7 วัน

ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำล เพื่อวินจิ ฉัยและออก
เอกสำรรับรองควำมพิกำร
2. ดำเนินกำรทำบัตรประจำตัวคนพิกำรได้ที่ สำนักพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรำชบุรี โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้
2.1 เอกสำรรับรองควำมพิกำรที่รับรองโดยแพทย์เฉพำะทำง
(ตัวจริง)
2.2 รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป
2.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
2.5 ถ้ำคนพิกำรมีผู้ดูแล ให้นำสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ดูแลคนพิกำร จำนวนอย่ำง
ละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิกำร และผู้ดูแลคนพิกำรมำติดต่อขอทำ
บัตรประจำตัวคนพิกำร ให้นำหลักฐำน ตำมข้อ 2.4 – 2.5 มำ
ด้วย
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การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
การดาเนินการต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ สามารถต่อได้ที่สานักพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านอย่างละ
จานวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการมีผู้ดูแล ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่ออายุ
บัตรประจาตัวคนพิการให้นาหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย
การเปลี่ยนผูด้ ูแลคนพิการ
การดาเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ สานักพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจาตัวคนพิการเล่มเดิม
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
อย่างละ จานวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
6. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง จานวน 1 ฉบับ
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป)
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ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่ง
ออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลหลักเมือง
3. การยื่นคาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคาร้องได้ที่ งานพั ฒ นาชุมชน
โดยนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยัน
ว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสาเนา)
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนได้
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ สามารถ
ดาเนินการได้ทั้งหมด
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ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ปว่ ยเอดส์ (ต่อ)
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลาเนา (ย้ายชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดาเนินการยื่น
คาร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ย้ายภูมิลาเนา
เข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้าย
เข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดาเนินการยื่นคาร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีก
ครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลาเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ายภูมิลาเนา เท่านั้น
7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์
ที่เสียชีวิตต้อง แจ้งให้ ส่วนสวัสดิการสังคมทราบภายใน 7 วัน

ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่ วยเป็ น โรคเอดส์
/AIDs เท่านัน้
หากระบุว่าป่ วยเป็ น HIV หรือภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์ /บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี )

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัตงิ านที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ)
รับบัตรคิว
ทีเ่ จ้ าหน้ าที่

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐาน/
สั มภาษณ์/บันทึกข้ อมูลเพิม่ เติม
2 นาที/ราย

เอกสารสาหรับการ
* หมำยเน
รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
1. สาเนาบัตรประจาตัวผูพ้ ิการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบมอบอานาจ(ถ้ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้าบัญชี)

ยื่นคาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่ อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัตงิ านที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่ อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอานาจ)
2. หนังสื อมอบอานาจ กรณี มอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
รับเงินผ่านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

1 นาที/ ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบีย้ ความพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่ อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจาตัวประชาชนผูส้ ู งอายุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอานาจ)
2. หนังสื อมอบอานาจ กรณี มอบอานาจ

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส.

ขั้นตอนการรับเงินสดเดิม 5 นาที/ราย
ปรับลด 1 นาที/ราย
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุ มชน

รับเงินผ่านธนาคาร

1 วัน

รับเงินสดได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ทะเบียนเลขที.่ .........................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...............
เฉพำะกรณีผสู้ ูงอำยุมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นคำขอลงทะเบียนแทน

ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น..................................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ –สกุล (ผู้รับมอบอำนำจ) ...................................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
---- ที่อยู่..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................โทรศัพท์...............................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .......................
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ ....................................... นำมสกุล............................................
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .................อำยุ.............ปี สัญชำติ........................................มีชื่ออยู่ในสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนเลขที่ .......................หมู่ที่/ชุมชน....................ตรอก/ ซอย ...................................ถนน...........................................
ตำบล...................................อำเภอ.........................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์ ................................โทร
ศัพท์.............................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สูงอำยุที่ยนื่ คำขอ ----
สถำนภำพสมรส  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................
รำยได้ต่อเดือน....................................................บำท อำชีพ............................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรภำครัฐ
 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
 ได้รับเงินสงเครำะห์เพือ่ กำรยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร
 ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำมำอยูใ่ หม่ เมื่อ ............................................................................
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้
 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย  ทะเบียนบ้ำน
 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อำยุผำ่ นธนำคำร)
 หนังสือมอบอำนำจพร้อมบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รบั มอบอำนำจ
 บัญชีเงินฝำกธนำคำร ............................บัญชีเลขที่.......................................ชื่อบัญชี.....................................
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รบั บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ
บาเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางภาครัฐ”
(ลงชื่อ) ...................................................................
(ลงชื่อ) .........................................................................
(.................................................................)
(...................................................................)
ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจยื่นคำขอ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และทำเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

-๒–
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นำยก เทศมนตรี ...........................................
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
นำงสำว/ .............................................................................. ควำมเห็นดังนี้
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
กรรมกำร (ลงชื่อ) . .........................................................
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก
(
)
........................................................................................ .... กรรมกำร (ลงชื่อ) . .........................................................
....................................................................................
(
)
กรรมกำร (ลงชื่อ) . .........................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(
)
(...............................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ลงทะเบียน

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..................................................................................
นำยก เทศมนตรี ..............................................................
วัน/เดือน/ปี ............................................................................

( ตัวอย่าง )

หนังสือมอบอำนำจ
ที่.................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนีข้ า้ พเจ้า..........................................................ซึง่ เป็ นผูถ้ ือบัตร...................................
เลขที่.....................................ออกให้ ณ ................................เมื่อวันที่................................อยู่บา้ นเลขที่..............
หมูท่ ี่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอานาจให้............................................................ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือบัตร..............................................
เลขที่..................................... ออกให้ ณ.............................. เมื่อวันที่...............................อยูบ่ า้ นเลขที่................
หมูท่ ี่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
เป็ นผู้มี อ านาจรับ เงิ น ........................................................ แทนข้า พเจ้า จนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
การมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู้ บั มอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนีเ้ สมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทัง้ สิน้
เพื่อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นวิ ้ มือ ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ.................................................ผูม้ อบอานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................ผูร้ บั มอบอานาจ
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………………………….…)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(……………..……………….…)

ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ทะเบียนเลขที.่ ................
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .....................
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอำนำจ
เกี่ยวข้องกับคนพิกำรที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดำ – มำรดำ  บุตร  สำมี – ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดู
และคนพิกำรตำมระเบียบฯ ชือ่ – สกุล (ผู้รับมอบอำนำจ/ผู้ดแู ลคนพิกำร).......................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ----
ที่อยู่ ........................................................................................โทรศัพท์............................................................
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่.......................................................
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ..........................
คำนำหน้ำนำม  เด็กชำย  เด็กหญิง  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ (ระบุ) ..................
ชื่อ.............................................................................นำมสกุล......................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน....................................พ.ศ................. อำยุ................ปี สัญชำติ................ มีชื่ออยู่ในสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนเลขที่.............หมู่ที่............ตรอก/ซอย..................... ถนน...................หมู่บ้ำน/ชุมชน.................................
ตำบล……………. อำเภอ…………… จังหวัด……………….. รหัสไปรษณีย์ ………….. โทรศัพท์.............................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของคนพิกำรที่ยนื่ คำขอ ----
ประเภทควำมพิกำร  ควำมพิกำรทำงกำรเห็น
 ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ
 ควำมพิกำรทำงกำรได้ยนิ หรือสื่อควำมหมำย  ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้
 ควำมพิกำรทำงกำรเคลือ่ นไหวหรือทำงร่ำงกำย  ควำมพิกำรทำงออทิสติก
 ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
สถำนภำพสมรส  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่  อื่นๆ...................................
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้....................................................................... โทรศัพท์....................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรภำครัฐ ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ เคยได้รับ(ย้ำยภูมิลำเนำ) เข้ำมำอยู่
ใหม่เมื่อ .........................................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำยุ
 ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อื่นๆ(ระบุ)
 ไม่สำมำรถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง  มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ  ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยง
ตนเองได้
 มีอำชีพ (ระบุ) .......................................  รำยได้ต่อเดือน (ระบุ) ........................................(บำท)
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕........... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล
 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มสี ิทธิ  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำก
ผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล ธนำคำร..........................สำขำ.................................เลขที่บัญชี ---
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร  สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินผ่ำนธนำคำร)
 หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (ในกรณียื่นคำขอฯ
แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ยื่นคำขอ (ลงชื่อ) ............................................... เจ้ำหน้ำทีผ่ ู้รับจดทะเบียน
(....................................................)
(....................................................)
หมายเหตุ : ให้ขดี ฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
-๒-

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว/

เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้
ตรวจสอบแล้วมีควำมเห็น ดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้น
ทะเบียน

................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก
.................................................................................................
.................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(..............................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั จดทะเบียน

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

คาสั่ง

 รับขึ้นทะเบียน
 ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ .............................................................
................................................................................................................................................................................
.................................
(ลงชื่อ) .................................................................
(
)
นำยกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง
วัน/เดือน/ปี.................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบคาขอรับการสงเคราะห์

ลาดับที่............./..............
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..............
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหลักเมือง
ด้วย..................................................เลขประจาตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีช่ืออยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่...............
ถนน…..............-................... ตรอก/ซอย............................-....................... หมู่ท่ี.......................
ตาบล............... อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย ์ 15000 ขอแจ้งความประสงค์
ขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ โดยขอให้รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ที่พกั อาศัย
( ) เป็ นของตนเอง และมีลกั ษณะ ( ) ชารุดทรุ ดโทรม ( ) ชารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มั่นคงถาวร
( ) เป็ นของ...............................................เกี่ยวข้องเป็ น....................................................
2 . ที่พกั อาศัยอยู่หา่ งจากบ้านหลังที่ใกล้ท่ีสดุ เป็ นระทาง...........................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ...................................................................................................
อยูห่ า่ งจากชุมชน/หมูบ่ า้ นเป็ นระยะทาง...................................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ..................................................................................................
อยูห่ า่ งจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ท่ีสดุ เป็ นระยะทาง................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย
( ) อยูเ่ พียงลาพัง เนื่องจาก................................................................มาประมาณ................
( ) พักอาศัยกับ ........................ รวม .........คน เป็ นผูส้ ามารถประกอบอาชีพได้จานวน.........คน
มีรายได้รวม................บาท/เดือน ผูท้ ่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก......................
4. รายได้ – รายจ่าย
มีรายได้รวม..................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้.......................................................
นาไปใช้จา่ ยเป็ นค่า.............................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่..........................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมูท่ ่ี.................ตาบล..................................
อาเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ............................................
โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกี่ยวข้องเป็ น...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาที่ให้ขา้ งต้นเป็ นความจริงทุกประการ
................................................ ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(................................................)

หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลหลักเมือง
ตามที่มีการอนุมตั ใิ ห้ขา้ พเจ้า.................................................................เป็ นผูม้ ีสิทธิได้รบั
การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ลาดับที่...................นัน้
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี ้
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................สาขา.................................
เลขที่บญ
ั ชี.....................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(...................................................)

หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกเทศบาลตาบลหลักเมือง
ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอานาจให้...........................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................... อยู่บา้ นเลขที่.........ถนน................. ตรอก/ซอย..........
หมูท่ ่ี.......... ตาบล……………….. อาเภอ ……………… จังหวัด ……………รหัสไปรษณีย…
์ ……………
โทรศัพท์........................ โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็ น..................................เป็ นผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งดังต่อไปนี ้ และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ระทาเองทุกประการ
( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้จา่ ยให้แก่.......................................................................................
( ) เป็ นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บญ
ั ชี.........................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผูม้ อบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูร้ บั มอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

