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คานา
สำนักปลัด เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ มีภำรกิจหลักในกำรปฏิบัติงำนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ
ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๓
ดังนั้น เพื่อให้ประชำชนที่มำขอรับบริกำรได้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องมีแนวทำงในกำรปฏิบัติที่
ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ควำมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในกำรขอรับบริกำรในเรื่องดังกล่ำวเทศบำล
ตำบลป่ำก่อดำ จึงได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ขึ้น
เทศบำลตำบลป่ ำก่อดำ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่ มือฉบับนี้ จะเป็น ส่วนหนึ่ง ที่ทำให้ ผู้สูงอำยุ
คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ มีควำมเข้ำใจที่ถู กต้องถึงสิทธิพึงได้รับ และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
ตลอดจนเป็นเกณฑ์กำรลดดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อประโยชน์สู งสุดในกำรบริกำร
ประชำชนต่อไป

เป็นวันรับขึ้นทะเบียน
ผูส้ งู อาย ุ...และคนพิการ จ้า

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
 ผู้สูงอายุ
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
1. มีสัญชำติไทย
2. มีภูมิลำเนำอยู่ในเขต เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ (ตำมทะเบียนบ้ำน)
3. เป็นผู้ที่มีอำยุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อำยุ 59 ปี บริบูรณ์และต้องเกิดก่อน
1 ตุลำคม)
4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนำญ เบี้ยหวัด บำนำญพิเศษ หรือเงินอื่น ใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นที่รัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิกำรและผู้ป่วยเอดส์ตำมระเบีย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตาบลป่าก่อดา
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตาบลป่าก่อดา อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

 ผู้พกิ าร
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง ตามรายการดังนี้
1. มีสัญชำติไทย
2. มีภูมิลำเนำอยู่ในเขต เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ (ตำมทะเบียนบ้ำน)
3. มีบัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้วและได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตาบลป่าก่อดา
จะต้องมาขึ้นทะเบียนที่ เทศบาลตาบลป่าก่อดา อีกครั้งหนึ่งภายใน 1-30 พฤศจิกายน

***************************************
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”
 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย พร้อมสำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อม สำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี )
สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุผ่ำน
ธนำคำร
หมายเหตุ : ในกรณีผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อำจมอบอำนำจให้ผู้อื่นเป็น
ผู้ ยื่ น ค ำขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อำยุ ไ ด้ โดยให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจติ ด ต่ อ ที่ เ ทศบำลต ำบลป่ ำ ก่ อ ด ำ
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้รับมอบอำนำจ

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และยื่นเอกสารประกอบ
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ณ สานักปลัดเทศบาลตาบลป่าก่อดา***

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม
“แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ”
 บัตรประจำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร ฉบับจริง
พร้อมสำเนำ
 ทะเบียนบ้ำน พร้อมสำเนำ
 สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร พร้อม สำเนำ (เฉพำะหน้ำที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับ
กรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิกำร ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่ำนธนำคำร
หมายเหตุ : กรณีที่คนพิกำรไม่สำมำรถมำลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอานาจเป็นลำย
ลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นคำขอแทน แต่ต้องนำหลักฐำนของคนพิกำรและคนดูแลคนพิกำร
ไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ด้วย คนพิกำรที่เป็นผู้สูงอำยุสำมำรถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุได้
ด้วย

**ขอรับแบบคาขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ และยื่นเอกสารประกอบ
ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ณ สานักปลัดเทศบาลตาบลป่าก่อดา***

 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
กำหนดวันจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ ภำยในวันที่ 1-10 ของเดือน(ตำมควำมเหมำะสม)

 ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1.ผู้ประสงค์รับเงินผ่ำนธนำคำร
- โอนเข้ำบัญชีธนำคำรใน นำมผูส้ ูงอำยุ ,คนพิกำร หรือผู้รับมอบอำนำจ
2. ผู้ประสงค์รับเงินสด
- ตำมจุดที่ได้แจ้งไว้ เช่น สำนักปลัด เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ/กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน หรือ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม โดยจะมีกำรแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ (รับเงินสดในนำมผูส้ ูงอำยุ,คนพิกำร หรือผูร้ ับมอบอำนำจ)

 การคานวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสาหรับผู้สูงอายุ
จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอำยุจะได้รับ คิดในอัตรำเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
“ขั้นบันได” หมำยถึง กำรแบ่งช่วงอำยุของ ผู้สูงอำยุออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้นขึ้นไปเรื่อย ๆ
โดยเริ่ม ตั้งแต่อำยุ 60 ปี โดยคานวณตามปีงบประมาณ มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่ม
ของอายุระหว่างปี
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

วิธีคานวณอายุของผู้สูงอายุ
กำรนับอำยุว่ำจะอยู่ในขั้นที่เท่ำไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยำยน เท่ำนั้น เช่น
1. นำงจันทร์ เกิด 30 กันยำยน 2487 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 นำงจันทร์จะอำยุ
70 ปี หมำยควำมว่ำ นำงจันทร์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บำท ในเดือน ตุลำคม 2557
(งบประมำณปี 2558)
2. นำงอังคำร เกิด 1 ตุลำคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 นำงอังคำรจะอำยุ
69 ปี หมำยควำมว่ำ นำงจันทร์จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บำท เท่ำเดิม จนกว่ำจะถึง
รอบปีถัดไป

การนับรอบปีงบประมาณ คือ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน เช่น
ปีงบประมาณ 2558 จะเริม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
ปีงบประมาณ 2559 จะเริม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559

 การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ
1. ตำย (ยกเลิกกำรสงเครำะห์จัดกำรศพรำยละ 2,000 บำท ตำมประกำศกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรคุ้มครอง
กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนกำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่
22 กันยำยน 2557)
2. ย้ำยภูมิลำเนำไปนอกเขตเทศบำลตำบลป่ำก่อดำ
3. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
4. ขำดคุณสมบัติ
 หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
1. ตรวจสอบรำยชื่อของตัวเอง
2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอำนำจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมำรับเงินให้ตรงตำมวัน
เวลำ ที่กำหนด
3. เมื่อย้ำยภูมิลำเนำจำกเทศบำลตำบลป่ำก่อดำ ไปอยู่ภูมิลำเนำอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้
เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ ได้รับทรำบ
4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร แสดงกำรมีชีวิตอยู่ต่อ เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ
ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 ตุลำคม ของทุกปี
5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญำติของผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพแจ้งกำรตำย
ให้ เทศบำลตำบลป่ำก่อดำ ได้รับทรำบ (พร้อมสำเนำมรณะบัตร) ภายใน 7 วัน

 ขั้นตอนการขอบัตรประจาตัวคนพิการ
1. ไปพบแพทย์เฉพำะทำงที่โรงพยำบำล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสำรรับรองควำมพิกำร
2. ดำเนินกำรทำบัตรประจำตัวคนพิกำรได้ที่ สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงรำย (ศำลำกลำงจังหวัด ) 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 และสำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้ดูแลคนพิกำร จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิกำร และผู้ดูแลคนพิกำรมำติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิกำร ให้
นำหลักฐำน ตำมข้อ 2.4 – 2.5 มำด้วย
 การต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการ
กำรดำเนินกำรต่ออำยุบัตรประจำตัวคนพิกำร สำมำรถต่อได้ที่ สำนักพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย (ศำลำกลำงจังหวัด) โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิกำรเล่มเดิม
2. รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐำนผู้ดูแลคนพิกำรมีผู้ดูแล ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
บ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ
5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิกำร และผู้ดูแลคนพิกำรมำติดต่อขอต่ออำยุบัตรประจำตัวคน
พิกำรให้นำหลักฐำนตำมข้อ 3-4 มำด้วย
 การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ
กำรดำเนินกำรเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิกำร สำมำรถติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย (ศำลำกลำงจังหวัด) โดยใช้เอกสำรดังต่อไปนี้
1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิกำรเล่มเดิม
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ จำนวน 1 ฉบับ
3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
บ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียน
บ้ำน อย่ำงละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองกำรเป็นผู้ดูแลคนพิกำร
6. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรอง จำนวน 1 ฉบับ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก
สภำ หรือ ข้ำรำชกำร ระดับ 3 ขึ้นไป)

ข้อแนะนาสาหรับการยื่นคาร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้อ งมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออก
ให้โดย สถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนำอยู่ในเขตเทศบำลตำบลป่ำก่อดำ
3. กำรยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำมำรถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักปลัดเทศบำล
ตำบลป่ำก่อดำ โดยนำหลักฐำนมำเพื่อประกอบกำรยื่นดังนี้
3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
3.2 บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริง (พร้อมสำเนำ)
3.3 ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (พร้อมสำเนำ)
4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นคำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเองได้จะมอบ
อำนำจให้ผู้อุปกำระมำดำเนินกำรแทนได้
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอำยุหรือคนพิกำร หรือเป็นทั้ง ผู้สูงอำยุและคนพิกำร สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ทั้งหมด
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้วแล้ว ต่อมำได้ย้ำยภูมิลำเนำ (ย้ำยชื่อใน
ทะเบียนบ้ำน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินกำรยื่นคำร้อง
ขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อี กครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่
(เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยเข้ำไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้ำผู้ป่วย
เอดส์ไม่ดำเนินกำรยื่นคำร้องขอรับเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่
ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนที่ย้ำยภูมิลำเนำ
เท่ำนั้น
7. กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญำติของผู้ป่ว ยเอดส์ที่
เสียชีวิตต้อง แจ้งให้สำนักปลัดเทศบำลตำบลป่ำก่อดำ ทรำบภำยใน 7 วัน

***ใบรับรองแพทย์จะต้องระบุว่าป่วยเป็น โรคเอดส์ /AIDs เท่านั้น
หากระบุว่าป่วยเป็น HIV หรือภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
จะไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์***

ภาคผนวก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)
ยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

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

เอกสารสาหรับการ
รับขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. ใบมอบอำนำจ(ถ้ำมี)
4. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
รับบัตรคิว
ทีเ่ จ้ าหน้ าที่

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

เอกสารสาหรับการ
* หมำยเน
รับขึน้ ทะเบียนผู้พกิ าร
1. สำเนำบัตรประจำตัวผูพ้ ิกำร
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. ใบมอบอำนำจ(ถ้ำมี)
4. สำเนำสมุดบัญชี (กรณี โอนเข้ำบัญชี)

ยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบตั ิงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผูส้ ู งอำยุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอำนำจ)
2. หนังสื อมอบอำนำจ กรณี มอบอำนำจ

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
ยืน่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)
เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผูส้ ู งอำยุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอำนำจ)
2. หนังสื อมอบอำนำจ กรณี มอบอำนำจ

รับเงินผ่านธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
ธ.ธกส.

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

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(กองคลัง)

1 วัน

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

ทะเบียนเลขที่............../.........
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ...........
เฉพำะกรณีผู้สูงอำยุมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นคำขอลงทะเบียนแทน
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/แขวง..............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.........................................................หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้สูงอำยุที่ยื่นคำขอ ----
สถำนภำพสมรส  โสด  สมรส  หม้ำย  หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่  อื่นๆ....................................
รำยได้ต่อเดือน....................................บำท อำชีพ................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรภำครัฐ
 ไม่ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รบั กำรสงเครำะห์เบี้ยควำมพิกำร  ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ...........................................................
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.................. โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
 โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย  สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร)
 หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนำญหรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำก
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุก
ประกำร
(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนำจยื่นคำขอ

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

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และทำเครื่องหมำย  ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

- ด้ำนหลัง ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว
.....................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก
.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน

เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลบำงกระทึก
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีควำมเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).........................................................
(
)
นำยกเทศมนตรีตำบลป่ำก่อดำ
วัน/เดือน/ปี....................................................................

(ตัดตำมรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอำยุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .......... โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย ยังชีพ
ผู้สูงอำยุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
กรณีผู้สูงอำยุย้ำยภูมิลำเนำไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ทั้งนี้
เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิให้ต่อเนื่อง

ทะเบียนเลขที่..................../2558
แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นคำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องกับคนพิกำร
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดำ – มำรดำ  สำมี – ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำร  อื่น ๆ (ระบุ)............................
ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล ( ผู้รับมอบอำนำจ).........................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผูร้ ับมอบอำนำจ
⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ - ⃞ ทีอ่ ยู่...........................................................................................................................
......................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................
ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่........................................................................
วันที่.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................
คำนำหน้ำนำม  เด็กชำย  เด็กหญิง  นำย  นำง  นำงสำว  อื่นๆ ( ระบุ) ......................................
ชื่อ..................................................................................นำมสกุล............................................................................................................................
เกิดวันที่.................เดือน................................................พ.ศ. .................อำยุ................ปี สัญชำติ..............มีชื่ออยู่ในสำเนำทะเบียนบ้ำน
เลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................................หมู่บ้ำน/ชุมชน..........................................
ตำบล/แขวง...................................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์......................................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของคนพิกำรที่ยื่นคำขอ
⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞- ⃞ ⃞- ⃞
ประเภทคนพิกำร

⃞ ควำมพิกำรทำงกำรเห็น

⃞ ควำมพิกำรทำงสติปญ
ั ญำ

⃞ ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย

⃞ ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้

⃞ ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย

⃞ ควำมพิกำรทำงออทิสติก

⃞ ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม
⃞ โสด
⃞ สมรส
⃞ หม้ำย
⃞ หย่ำร้ำง

สถำนภำพสมรส
⃞ แยกกันอยู่
⃞ อื่น ๆ.........................................................
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้.................................................................................โทรศัพท์................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ ⃞ ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ
⃞ เคยได้รับ ( ย้ำยภูมลิ ำเนำ ) เข้ำมำอยู่ใหม่
เมื่อ...........................................................................................
⃞ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอำยุ
⃞ ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
⃞ อื่นๆ (ระบุ) .................................................
⃞ ไม่สำมำรถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง
⃞ มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ
⃞ ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้
⃞ มีอำชีพ (ระบุ)........................................................ รำยได้ต่อเดือน (ระบุ)................................................................(บำท)
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชัพควำมพิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .......... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
⃞ รับเงินสดด้วยตนเอง
⃞ รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ ด้รับมอบอำนำจจำกผู้มสี ิทธิ
⃞ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผูม้ ีสิทธิ
⃞ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มสี ิทธิ
ธนำคำร.................................................... สำขำ..............................................................เลขบัญชี ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
⃞ สำเนำบัตรประจำตัวคนพิกำร หรือ สำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย
⃞ สำเนำทะเบียนบ้ำน
⃞ สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินฝำกธนำคำร)
⃞ หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นคำขอ
(...............................................)

(ลงชื่อ)....................................................เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(...................................................)

หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่ำข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง

⃞ หน้ำข้อควำมทีต่ ้องกำร

-2ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
นำย / นำง / นำงสำว /.......................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
⃞⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ - ⃞ ⃞ - ⃞ แล้ว
⃞ เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
⃞ เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ

............................................................................................
………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)...........................................................................
(.........................................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้ทรี่ ับจดทะเบียน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นำยกเทศมนตรี / นำยก อบต........................................
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้วมี
ควำมเห็นดังนี้
⃞ สมควรรับลงทะเบียน
⃞ ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมกำร (ลงชื่อ)..............................................................
(...................................................)
กรรมกำร (ลงชื่อ).............................................................
(.................................................)
กรรมกำร (ลงชื่อ)............................................................
(................................................)

คำสั่ง
⃞ รับลงทะเบียน
⃞ ไม่รับลงทะเบียน
⃞ อื่น ๆ .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)..................................................
(
)
นำยกเทศมนตรีตำบลป่ำก่อดำ
วันที่/เดือน/ปี...................................................

(ตัดตำมรอยเส้นประ ให้ผู้พิกำรที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
กำรลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .......... โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีผู้พิกำร
ย้ำยภูมิลำเนำไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำ
ขอรับเบี้ยควำมพิกำร ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ
ให้ต่อเนื่อง

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

แบบคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
ผู้ยื่นคำขอฯ

[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล........................................................เลขประจำตัวประชำชน ....................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................
เขียนที่.............................................................
วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. .....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.....................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที่......................เดือน................................................ พ.ศ. ................อำยุ..............ปี สัญชำติ......................................................
มีชื่ออยู่ในสำเนำทะเบียนบ้านเลขที่..................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน...........................................................ตำบล/แขวง........................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์..............................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นคาขอ □ ....................................................................................
สถำนภำพสมรส □ โสด □ สมรส □ หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่
□ อื่นๆ .....................................
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้……………………………………………….โทรศัพท์........................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น □ บิดำ-มำรดำ □ บุตร
□ สำมี-ภรรยำ □ พี่น้อง
□ อื่นๆ .................................................
สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ □ ยังไม่ได้รับกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพ
□ อยู่ในบัญชีสำรองสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .......... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
□ รับเงินสดด้วยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ □ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
□ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย
□ สำเนำทะเบียนบ้ำน
□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง
□ หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)............................................................ผูย้ ื่นคำขอ
(..........................................................)

(ลงชื่อ)............................................................เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(........................................................)

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องหน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน □ ........................................................... แล้ว
 เป็นผู้มีสิทธิครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ ดังนี้................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(...............................................)
ตำแหน่ง..................................................
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นำยกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
(..........................................)
กรรมกำร

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

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

คาสั่ง
รับขึ้นทะเบียน
 ไม่รับขึ้นทะเบียน
□ อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................
(
)
นำยกเทศมนตรีตำบลป่ำก่อดำ
วันที่/เดือน/ปี...................................................

หนังสือมอบอานาจ
ที่ ..................................................................
วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ...................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร....................................................................
เลขที่................................ ออกให้ ณ...................................................เมือ่ วันที่...................................อยู่บ้ำนเลขที่...............................................
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................หมู่บำ้ น/ชุมชน...................................................................
ตำบล.................................................................อำเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................
ขอมอบอำนำจให้ ......................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร......................................................................
เลขที่................................ ออกให้ ณ...................................................เมือ่ วันที่...................................อยู่บ้ำนเลขที่...............................................
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................หมู่บ้ำน/ชุมชน...................................................................
ตำบล.................................................................อำเภอ.............................................................จังหวัด...................................................................
เป็นผู้มีอำนำจ...............................................................................................................................แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำไปตำมหนังสือมอบอำนำจนี้เสมือนว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ ลงลำยมือชื่อ/ลำยพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
ลงชื่อ...................................................ผู้มอบอำนำจ
(............................................)
ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอำนำจ
(............................................)
ลงชื่อ...................................................พยำน
(...........................................)
ลงชื่อ...................................................พยำน
(...........................................)

