1

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(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
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ขั้นตอนการรับขึน้ ทะเบียนผู้พิการ เดิม 10 นาที/ราย เวลาปฏิบัติงานที่ปรับลด 3-5 นาที/ราย

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การรับขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร)
ยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนฯพร้ อมเอกสารหลักฐาน
3 นาที/ราย

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

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

รวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

เสนอผู้บังคับบัญชา(ผู้บริ หาร)/จัดทา
ประกาศรายชื่อ
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผูส้ ู งอำยุ / ผูร้ ับแทน
(กรณี มอบอำนำจ)
2. หนังสื อมอบอำนำจ กรณี มอบอำนำจ

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

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(ส่ วนงานคลัง)

1 วัน
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วิธกี ารจ่ายเบี้ย
โอนเงินผ่านบ/บช.ธนาคาร
ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 2 วันทาการ

รับเงินสดในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน

1.รับบัตรคิว
2.ยืน่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
3.จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน
1 นาที/ ราย
(หมายเหตุ ปรับลดระยะเวลาจ่ ายจาก วันที่ 10 ของเดือน เป็ น ไม่ เกินวันที่
5 ของเดือน)
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
(การเบิก-จ่ายเบี้ยความพิการ)
จัดทาบัญชีรายชื่อและบันทึกข้ อความ
( 1 วัน)

เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
เอกสารสาหรับการรับเงินสด
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชนผูส้ ู งอำยุ / ผูร้ ับ
แทน (กรณี มอบอำนำจ)
2. หนังสื อมอบอำนำจ กรณี มอบอำนำจ

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

จัดทาฎีกาเบิกจ่ ายเงิน

ตรวจฎีกา/จัดทาเช็คเบิกเงิน
(ส่ วนงานคลัง)

1 วัน
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รับเงินผ่านธนาคาร

ส่ งเอกสาร ธนาคาร
รับเงินได้ ไม่ เกิน 2 วันทาการ
กรณีไม่ ใช่ ธ.กรุ งไทย

รับเงินสดในวันที่1-10 ของทุกเดือน

1.รับบัตรคิว
2.ยืน่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์/ใบมอบอานาจ
3.จนท.ตรวจสอบรายชื่ อ ลงชื่ อผู้รับเงิน
1 นาที/ ราย
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ตัวอย่างแบบฟอร์มคาขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนเลขที่...................................../2558
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอำนำจ) .................................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้รบั มอบอำนำจ
---- ที่อยู่.........................................................................................
.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ

เขียนที่ เทศบาลตาบลนาม่อง
.
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล...............................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ
ไทย
มีช่อื อยูใ่ น
สาเนาทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย..............................ถนน..................
ตาบล/แขวง
นาม่อง
อาเภอ/เขต
กุดบาก
จังหวัด
..... สกลนคร
.
รหัสไปรษณีย์ 47180
โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................รายได้ตอ่ เดือน...........................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความ
พิการ
 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้าย
มาจาก (ระบุที่อยูเ่ ดิม.............................................................................................................................................)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.........................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย / นาง / นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
----
 เป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).................................................
(.......................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)............................................
(.......................................................)

คาสัง่
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ...................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ที่.....................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะเริ่มรับ
เงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุตงั้ แต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมลิ าเนาทีไ่ ปอยูท่ ี่อืน่ (ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 255 8
ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ตอ่ เนื่อง

(ลงชื่อ).................................................................
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน
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ทะเบียนเลขที่........................./2558
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องกับคนพิกำรที่ขอขึ้น
ทะเบียน โดยเป็น  บิดำ - มำรดำ  บุตร  สำมี- ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำร  อื่นๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบ
อำนำจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผูร้ ับมอบอำนำจ
---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................................................

ข้อมูลคนพิการ
เขียนที่...........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................
คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).........................
ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที.่ ...................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ใน
สาเนาทะเบียนบ้านเลขที่...............หมูท่ ี่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตาบล คลองไผ่
อาเภอ สีค้วิ . จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้พกิ ารที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการซ้าซ้อน  ไม่ระบุความ
พิการ
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ...........
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  เคยได้รับ(ย้ายภูมลิ าเนา)เข้ามาอยูใ่ หม่ เมื่อ............................  ได้รับ
การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ (ระบุ)........
 ไม่สามารถใช้ชวี ติ ประจาวันด้วยตนเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ ง
ตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ตอ่ เดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มิสทิ ธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจ
จากผู้มสี ิทธิ
ธนาคาร......................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………
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พร้อมแนบเอกสารดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอ
ฯแทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นราย
เดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................
(ลงชื่อ)........................................................
(........................................................)
(.......................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขดี ฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนาย/นาง/นางสาว/……………..
.......................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก............................................................................................
.........................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(...................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองไผ่
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)

คาสั่ง
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
วัน/เดือน/ปี............................................
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ตัดตามเส้นประให้คนพิการที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้

ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยจะได้รับเงินเบี้ย
ความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๙ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท กรณีคนพิการย้าย
ภูมิลาเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคา
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรักษา
สิทธิให้ตอ่ เนื่องในการรับเงินเบีย้ ความพิการ

...................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ

หนังสือมอบอานาจยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่...................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ขา้ พเจ้า..............................................................ซึง่ เป็นผู้ถือบัตร.........................................
เลขที่.......................................ออกให้ ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยู่บ้านเลขที่..............
หมูท่ ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์...........................................
ขอมอบอานาจให้............................................................................เกี่ยวพันเป็น..........................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยูบ่ ้านเลขที่....................หมูท่ ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มอี านาจ

ยื่นคาขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู้ ับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนีเ้ สมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้วิ มือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจ

หนังสือมอบอานาจยื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ/ผู้พิการ
ที่...................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ขา้ พเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.........................................
เลขที่.......................................ออกให้ ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ตาบล......................................
เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด................................................โทรศัพท์...........................................
ขอมอบอานาจให้............................................................................เกี่ยวพันเป็น..........................................
ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...............................................เลขที่..............................................ออกให้ ณ....................................
เมื่อวันที่..........................................อยูบ่ ้านเลขที่....................หมูท่ ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ตาบล......................................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด..........................
โทรศัพท์.........................................................
เป็นผู้มอี านาจ
รับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ แทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ามอบอานาจให้รับเงินเบีย้ ยังชีพราย
เดือนทุกเดือนตลอดปีงบประมาณ.................หรือจนเสร็จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู้ ับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนีเ้ สมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิน้
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์น้วิ มือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอานาจ/ผู้สูงอายุ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(..................................................................)
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ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์
รับเงินเบี้ยยังชีพ

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
เขียนที่......................................................................................
วันที่..............เดือน................พ.ศ.................
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลนาม่อง
ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลาดับที่........................นั้น
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา.....................
เลขที่บัญชี........................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

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

