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o การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
o การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเบี้ยความพิการ 
o การยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย 
โทรสาร. o-349-00547   โทร. o-349-00548 

 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ           สัญลักษณ์คนพิการ        สัญลักษณ์วันเอดส์โลก

คู่มือการปฏิบัติงาน 
                         

http://www.lumhoei.go.th/th/


คำนำ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย กองสวัสดิการสังคม มีบทบาทหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคล
เหล่านี้ รวมท้ังมีบทบาทหน้าท่ีในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การรับ
ลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ และรับคำร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
รวมท้ังการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ าย เงิน สงเคราะห์ เพื่ อการยั งชีพขององค์กรปกครองส่ วน ท้องถ่ิน  พ .ศ .๒๕๔๘  ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๓  

 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้มีความเข้าใจท่ีถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบล
ไชยสอ จึงได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นคำ
ขอรับเงินเบ้ียความพิการการย่ืนคำร้องเพื่อรับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ข้ึน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีทำให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงสิทธิพึงได้รับ รวมท้ังทราบแนวทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
ซึ่งจำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ต่อไป 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



คุณสมบัติของผู้มสีิทธิขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

ผู้สูงอายุ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

    

(1) มีสัญชาติไทย 
                 (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.ลำเหย (ตามทะเบียนบ้าน) 
                  (3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบัน อาย ุ          
                      59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 2 กันยายนของปีนั้น) 
                 (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จาก  
                     หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน          
                     ท้องถ่ิน ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ  
                     หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
                     ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร       
                    ปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน  รายได้          
                    ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ  หรือ 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจำ  ยกเว้นผู้  
                     พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
                     ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กร 
                     ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
หมายเหตุ : กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว และได้ย้ายเข้ามาในพื้นท่ีตำบลลำเหย 
จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.ลำเหย อีกคร้ังหนึ่ง 

เพ่ือใช้สิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพต่อเนื่อง...... 
 
 
 



ผู้พิการ 
ตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเอง  ตามรายการดังนี้ 

 

1)  มีสัญชาติไทย 

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.ลำเหย (ตามทะเบียนบ้าน) 

(3  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม        
    คุณภาพชีวิตคนพิการ 

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 
      ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว  
และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลลำเหย 

จะต้องมาข้ึนทะเบียนท่ี อบต.ลำเหยทันที เพื่อจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจากอบต. 
ต่อเนื่องในเดือนถัดไป 

 
 

ตัวอย่างบัตรประจำตัวคนพิการ 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ” 
☺  บัตรประจำตวัประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ 

รัฐที่มี รูปถ่าย ฉบับจริง 

☺  ทะเบียนบา้น ฉบับจริง 
☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี)  

สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ย  ยัง
ชีพ ผู้สูงอายุผา่นธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจ
ติดต่อที่ อบต.ลำเหย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรบัแบบค ำขอขึ้นทะเบียนผ ูส้งูอำย ุและยื่นเอกสำร

ประกอบ ไดท่ี้กองสวสัดิกำรสงัคม 

  อบต.ล ำเหย อ ำเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 
 



ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

 
ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม 

“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ” 
☺  บัตรประจำตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม  

คุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับจริง     

☺  บัตรประจำตวัประชาชน  

☺  ทะเบียนบา้น ฉบับจริง     

☺  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดง 
ชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร 

 
หมายเหตุ  : กรณีที่คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบ
อำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทน แต่ต้องนำหลักฐาน
ของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยคนพิการที่เป็น
ผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วย 
ในครั้งเดียวกัน (แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตนเองรับเบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อ
รักษาสิทธิ) 
 
 
 
 

**ขอรบัแบบค ำขอขึ้นทะเบียนคนพิกำร และยื่นเอกสำร

ไดท่ี้ กองสวสัดิกำรสงัคม 

  อบต.ล ำเหย อ ำเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 



คำชี้แจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ผูส้งูอาย/ุคนพิการที่มีสิทธิรบัเงนิเบี้ยยังชีพอยู่แลว้ใน 

พื้นที่อื่น ภายหลังไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยู่ในพื้นที่

ต าบลล าเหย ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ตอ่ที ่อบต.ล ำเหย แตส่ิทธิในการรับเงนิยัง จะคงอยู่ที่เดิม

จนสิ้นปีงบประมาณ เชน่ 
 

        นาง ก. รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ อบต. ก  ภายหลังได้

แจง้ยา้ยที่อยู่มาอยู่พื้นที่ต าบลล าเหย ในวันที่ 30 กนัยายน  

2557 นาง ก. ตอ้งมาขึ้นทะเบียนใหม่   ที่ อบต.ไชยสอ 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต่ นาง ก. จะยังคง

รับเงินเบี้ยยังชีพที่ อบต . ก  อยู่จนถึงเดือน กันยายน 

2558 และมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้งูอาย ุที ่อบต.ล าเหย  

ในเดือน ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป 
 



ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงิน 
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันท่ี  10  ของเดือน 

  

 

   ใหผู้ท้ี่มายื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อ

ตามประกาศที่บอรด์ประชาสมัพันธ ์ณ  ที่ท าการองคก์าร

บริหารส่วนต าบลล าเหย และบอรด์ประจ าหมูบ่า้น ภายใน

วันที่ 30 กันยายน ของทกุปี (นับจากวันสิ้นสดุก าหนด 

การยื่นขอขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของ

ทกุปี) 
 

 

 

 

อบต.จะด าเนินการเบิก - จ่ายเงินใหก้ับผูส้งูอายแุละคน

พิการที่มาขึ้นทะเบียน  ไว้แล้ว โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน

ตุลาคม  ปีถัดไป  โดยจะโอนเข ้าบัญชีธนาคารตามที่

ผูส้งูอายแุละคนพิการไดแ้จง้ความ ประสงคไ์ว ้
 



ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

                                 
 
 
   
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผ่ำน

ธนำคำร 

โอนเขา้บัญชีธนาคารในนาม

ผูส้งูอาย ุ,คนพิการ หรือ

ผูร้ับมอบอ านาจ 



 
การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได 

สำหรับผู้สูงอายุ 

 
จำนวนเงินเบี้ยยงัชีพต่อเดือนที่ผู้สงูอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน (ปี 2558) การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบนัได แบบ 
“ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ   ผู้สูงอายุออกเป็นช่วง ๆ หรือ

เป็นขั้น ขึ้นไปเร่ือย ๆ โดยเร่ิม ตัง้แต่อายุ 60 ป ี
โดยคำนวณตามปีงบประมาณ 

มิใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพ่ิมของอายุระหว่างปี 
 

ตารางคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน 
สำหรับผู้สูงอายุ 
(แบบขัน้บันได) 

 
ขั้น ช่วงอายุ (ปี) จำนวนเงิน (บาท) 

ขั้นที่  1 60 – 69 ปี 600 
ขั้นที่  2 70 – 79 ปี 700 
ขัน้ท่ี  3 80 – 89 ปี 800 
ขั้นที่  4 90 ปี ข้ึนไป 1,000 

 
 



 
วิธีคำนวณอายุของผู้สูงอายุ 

 

 
 
การนับอายวุ่าจะอยู่ในขั้นที่เทา่ไหร่ ให้นบั ณ วันที ่30 กันยายน เท่านั้น เช่น  
1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะ
อาย ุ70 ป ีหมายความวา่ นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ใน
เดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)  
2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 
69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม 
จนกวา่จะถึงรอบปีถัดไป 
 
 

 
 

 
 
 

แลว้ปีนี้  ฉันจะไดเ้งนิ

เบี้ยเท่าไร นอ้ ? 

     กำรนบัรอบปีงบประมำณ  คือ  1 ตลุำคม – 30 กนัยำยน   เช่น 

ปีงบประมำณ 2558  จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตลุำคม 2557-30 กนัยำยน 2558 

ปีงบประมำณ 2559  จะเริ่มตัง้แต่ 1 ตลุำคม 2558-30 กนัยำยน 2559 

 

 



การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ 
 

 

1. ตาย  

2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขต อบต.ลำเหย  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  
4. ขาดคุณสมบัติ  

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง  
2. เมื่อย้ายภูมิลำเนาจาก อบต.ลำเหย ไปอยู่ภูมิลำเนาอื่น 

ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.ลำเหย ได้รับทราบ และต้องไปขึ้นทะเบียนกับ
อปท.ใหม่ด้วย เพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่อง  
     5. กรณีตาย ให้ผู้ดูแลหรือญาติของผู้สูงอายุ หรือคนพิการของผู้รับ
เงินเบี้ยยังชีพแจ้งการตาย ให้ อบต.ลำเหย ได้รับทราบ (พร้อมสำเนามรณ
บัตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ 
 



1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการ 
2. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ท่ี สำนักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม  (ศาลากลางจังหวัด ) หรือ องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำเหย เพื่อนำส่งเอกสารให้สำนักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง)  โดยใช้
เอกสารดังต่อไปน้ี 
    2.1 เอกสารรับรองความพิการท่ีรับรองโดยแพทย์ เฉพาะทาง 
          (ตัวจริง) 
    2.2 รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว    จำนวน 2 รูป 
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน 1 ฉบับ 
    2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
    2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
3. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทำบัตร
ประจำตัวคนพิการ ให้นำหลักฐาน ตามข้อ 2.4 – 2.5 มาด้วย 
4. หลังจากได้บัตรประจำตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ  
 (ท.74) ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามสิทธิ์หลักท่ีใช้บัตรทองอยู่ 
เพื่อรับสิทธิรักษาฟรี 
 

 
การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ 

 



 การดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถต่อได้ท่ี สำนัก
พั ฒ น า สั ง ค ม แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม 
(ศาลากลางจังหวัด) หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เพื่อนำส่ง
เอกสารให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม 
(กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง) โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว   จำนวน 2 รูป 
 3 . สำเนาบัตรประจำตั วประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน  
          อย่างละ จำนวน 1 ฉบับ 
 4 . หลักฐานผู้ดู แลคนพิการมีผู้ ดูแล ใช้สำเนาบัตรประจำตั ว 
          ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. กรณีบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอต่อ
อายุบัตรประจำตัวคนพิการให้นำหลักฐานตามข้อ 3-4 มาด้วย 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ 
 การดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ สามารถติดต่อได้ท่ี สำนัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (ศาลากลาง
จังหวัด) โดยใช้เอกสารดังต่อไปน้ี  
 1. สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  
          อย่างละ จำนวน 1 ฉบับ 
 3. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนเดิม ใช้สำเนาบัตรประจำตัว 
           ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1 ฉบับ 
 

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ(ต่อ) 
 



4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่ ใช้สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ 
 5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 6. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรอง  
จำนวน 1 ฉบับ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หรือ ข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้น
ไป) 
 

ข้อแนะนำสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้อ งมี
ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดย  สถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่าป่วยเป็นโรค
เอดส์จริง  
2 . ผู้ป่ วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ลำเหย 
3. การยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สามารถยื่นคำร้องได้ท่ี กอง
สวัสดิการสังคม โดยนำหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังน้ี 
 3.1 ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันว่า
ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง 
 3.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 
 3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริง (พร้อมสำเนา) 
4. กรณีท่ีผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วย
ตนเองได้จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนได้ 



 
ข้อแนะนำสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

(ต่อ) 
 
5. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นท้ังผู้สูงอายุและคน
พิการ สามารถดำเนินการได้ท้ังหมด 
6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนา 
(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายเข้าไปอยู่ใหม่) ซ่ึง
ถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อีกครั้ง 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะ
ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ถึงเดือนท่ีย้ายภูมิลำเนา เท่าน้ัน 
7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติ
ของผู้ป่วยเอดส์ท่ีเสียชีวิตต้อง  แจ้งให้ กองสวัสดิการ 
 
 

 
 

 

ใบรับรองแพทยจ์ะตอ้งระบวุ่าป่วยเป็น โรคเอดส ์/AIDs 

เท่านัน้ หากระบวุ่าป่วยเป็น HIV หรือภมูิคุม้กนับกพร่อง จะ

ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารรับเงนิสงเคราะห์ 
 



ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียน 

 
ทะเบียนเลขที่...................................../2558 

แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 

ข้อมูลผู้สูงอายุ 

 

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

 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล......................................... .............. 
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ                         มีชื่ออยู่ในสำเนา 
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย...................................... ......ถนน................................ 
ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                           จังหวัด         .....                               . 
รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ  
ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอ  ---- 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หม้าย    หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืนๆ................................. 
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน. ..........................................บาท 
ข้อมูลท่ัวไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ 

 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์   ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ 
 ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก 
(ระบุที่อยู่เดิม............................................................................................................. ..........................................................) 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย    สำเนาทะเบยีนบ้าน 
  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)...........................................................................   (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)           (..........................................................)                  
             ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ          เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

เฉพาะกรณีผูสู้งอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาย่ืนคำขอลงทะเบียนแทน 
       ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุทีข่อลงทะเบยีน 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอำนาจ)  .................................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 
---- ที่อยู.่........................................................................................ 
.........................................................................โทรศัพท์................................................................................................. 
 



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว 
.....................................................................................................  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เน่ืองจาก 
....................................................................................................  
........................................................ ............................................ 
 
(ลงช่ือ)..............................................................................  
       (...............................................................................)  

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.................................... 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มี
ความเห็นดังน้ี 
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ).............................................................  
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ).............................................................  
                        (.......................................................) 
 

คำสั่ง 
           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อ่ืนๆ...................................................................................................  
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล....................... 
วัน/เดือน/ปี............................................. 

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

 

ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่.................. ......หมู่ที่..................... 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................... ............. 
  การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557  ถึงเดือนกันยายน 2558   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ 10  ของทุกเดือน  
กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไปลงทะเบียนยื่น
คำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเน่ือง  
 
                                               
       (ลงชื่อ)................................................................. 
        (.............................................................) 
                เจา้หน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 
 
 
 



ทะเบียนเลขที่........................./2558 
แบบคำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ความพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 
ข้อมูลคนพิการ 

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

คำนำหน้านาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................... 
ชื่อ............................................................นามสกุล...................................................... .............. 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในสำเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน......................ตำบล....................อำเภอ................... 
จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์....................  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการที่ยื่นคำขอ ----  

ประเภทความพิการ         ความพิการทางการเห็น          ความพิการทางสติปัญญา                             
   ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย        ความพิการทางการเรียนรู้      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      
   ความพิการทางออทิสติก        ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม       พิการซ้ำซ้อน      ไม่ระบุความพิการ 
สถานภาพ  ❑  โสด     ❑  สมรส    ❑  หม้าย    ❑  หย่าร้าง    ❑  แยกกันอยู่    ❑  อ่ืน ๆ........... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลท่ัวไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ    
  ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    เคยได้รบั(ย้ายภูมิลำเนา)เข้ามาอยู่ใหม่ เม่ือ............................  ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อ่ืน  ๆ(ระบุ)........ 
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง     มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ   ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บาท 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8 โดยวิธีดังต่อไปน้ี (เลือก ๑ วิธี)  

❑  รับเงินสดด้วยตนเอง   ❑  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มิสิทธิ 
❑  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ❑  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 

   ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 
พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

❑  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย   ❑  สำเนาทะเบียนบ้าน  
❑  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร) 
❑  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯแทน) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือน
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ 

 

             (ลงช่ือ)........................................................              (ลงช่ือ)........................................................  
                    (........................................................)                      (............................. ..........................) 
                    ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ                            เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก   และทำเครื่องหมาย   ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาย่ืนคำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เก่ียวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิการ   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบ
อำนาจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  
---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................................................  



-2- 
ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนาย/นาง/นางสาว/…………….. 
.................................................................... ................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
---- แล้ว 
❑  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ❑  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ 
เน่ืองจาก............................................................................................  
.............................................................................................. ........... 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
        (...................................................) 

     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล………………………………. 
          คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังน้ี 
❑  สมควรรับลงทะเบียน  ❑  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (........................................................) 
 

คำสั่ง 
❑  รับลงทะเบียน   ❑  ไม่รับลงทะเบียน   ❑  อ่ืน ๆ ....................................................................................  
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล................. 
วัน/เดือน/ปี............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ................... .................... 
 
 
 การลงทะเบียนครั้งน้ี เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความ
พิการตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕7 ถึง เดือนกันยายน  ๒๕๕8 ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท กรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ท่ี
อื่น(ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕7 ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8) จะต้องไปลงทะเบียนย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕8  เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเน่ืองในการรับเงินเบี้ยความพิการ 

  
        

................................................... 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

 

ตัดตามเสน้ประให้คนพิการท่ีขึ้นทะเบียนเกบ็ไว้ 



ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 
 

 
หนังสือมอบอำนาจย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
                                                                                                ที่................................................... 

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

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า..............................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร........................................................... 
เลขที่.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวันที่..................... ..........อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตำบล.................. .......................................... 
เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด.......................... ......................โทรศัพท์................................................................. 
 

 ขอมอบอำนาจให้............................................................................เก่ียวพันเป็น....................... ........................................ 
ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้  ณ........................................................... 
เม่ือวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย...............................ถนน............................
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด...................... ............................................................. 
โทรศัพท์......................................................... 
 
 เป็นผู้มีอำนาจ   ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจน้ีเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

ลงช่ือ............................................................ผู้มอบอำนาจ/ผู้สูงอายุ  
     (................................................................) 

 

 ลงช่ือ.............................................................ผู้รับมอบอำนาจ  
     (................................................................)  

 

 ลงช่ือ.............................................................พยาน 
     (.................................................................)  

 

 ลงช่ือ..............................................................พยาน 
     (..................................................................)  



 
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 

 
 

หนังสือมอบอำนาจย่ืนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
 

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

 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า..............................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร.................... ....................................... 
เลขที่.......................................ออกให้  ณ.......................................เม่ือวันที่..................... ..........อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ ............ถนน......................................แขวง/ตำบล................................ ............................ 
เขต/อำเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์....... .......................................................... 
 

 ขอมอบอำนาจให้............................................................................เก่ียวพันเป็น....................... ........................................ 
ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้  ณ................................ ........................... 
เม่ือวันที่..........................................อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............. .ตรอก/ซอย............................................ .ถนน..............
แขวง/ตำบล......................................เขต/อำเภอ.................................จังหวัด..................... ......................................................... ..... 
โทรศัพท์......................................................... 
 

 เป็นผู้มีอำนาจ      รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามอบอำนาจให้รับเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
ทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ.................หรือจนเสร็จการ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจน้ีเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 

                 ลงช่ือ............................................................ ......ผู้มอบอำนาจ/ผู้สูงอายุ 
                                                   (................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................ผู้รับมอบอำนาจ  
(................................................................) 

 

       ลงช่ือ...................................................................พยาน  
                                                 (.................................................................)  
 

      ลงช่ือ...................................................................พยาน  
                                                (..................................................................) 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค ์
รับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ 
 

เขียนท่ี...................................................................................... 
                                            วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ................. 

 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ 
 
 ตามท่ีมีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชพีผูสู้งอายุ ลำดับท่ี........................นั้น 
 
 ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห ์ดังนี้ 
  (    )  เป็นเงินสด 
  (    )  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.................................. 
           เลขท่ีบัญชี................................................................................................ 
  (    )  แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

  


