ทะเบียนเลขที่............../๒๕61

แบบคําขอขึน้ ทะเบียนรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เฉพาะกรณี ผสู ้ ู งอายุมอบอํานาจให้บุคลอื่นมายืน่ คําขอลงทะเบียนแทน
ยืน่ คําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็ น.............................................................กับผูส้ ู งอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผูร้ ับมอบอํานาจ) ................................................................ ............ .........เลขประจําตัวประชาชนผูร้ ับมออํานาจ
---- ที่อยู.่ .....................................................................................................
..................................................................................................................เบอร์โทรศัพ ท์..................................................
ข้ อมูลผู้สูงอายุ

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
หมู่ที่/ชุมชน
ตรอก/ซอย
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

นามสกุล
อายุ ปี สัญชาติ
มีชื่ออยูใ่ นสําเนาทะเบียนบ้านเลขที่
ถนน
ตําบล
อําเภอ
เบอร์ โทรศัพท์

.
.
.
.
.
.

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ ู งอายุที่ยนื่ คําขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ..............................
รายได้ต่อเดือน...........................................บาท อาชีพ...............................................................
ข้อมูลทัว่ ไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาํ เนาเข้ามาอยูใ่ หม่ เมื่อ.......................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 โดยวิธีดงั ต่อไปนี้(เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ...................................บัญชีเลขที่........................................ชื่อบัญชี................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็ นผูร้ ับบํานาญหรื อสวัสดิการเป็ นรายเดื อนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ ง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)...............................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(.............................................................)
(........................................................)
ผูย้ นื่ คําขอ/ผูร้ ับมอบอํานาจยืน่ คําขอ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับจดทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทําเครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับจดทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

----
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับจดทะเบียน

คําสัง่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลบางเลน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึน้ ทะเบียน  ไม่ สมควรรับขึน้ ทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ) ...............................................................

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

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

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

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผสู ้ ู งอายุที่ยนื่ คําขอลงทะเบียนเก็บไว้)

ยืน่ แบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่...................เดือน.............................พ.ศ….................….
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชี พผูส้ ู งอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ในอัตราแบบขั้นบันไดภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณี
ผูส้ ู งอายุยา้ ยภูมิลาํ เนาไปอยูท่ ี่อื่น (ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559) จะต้องลงทะเบียนยื่น
คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การรักษาสิ ทธิให้ต่อเนื่อง

ทะเบียนเลขที่.............../.............
แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจให้ บุคลอื่นมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผูย้ ื่นคําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจเกี่ยวข้องกับคนพิการที่
ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็ น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่นอ้ ง  ผูด้ ูแลคนพิการ  อื่นๆระบุ............................................

ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูร้ ับมอบอํานาจ) ...............................................................เลขประจําตัวประชาชนผูร้ ับมอบอํานาจ
---- ที่อยู.่ .............................................................................................................
..................................................................................................................โทรศัพท....................................................................

ข้ อมูลคนพิการ

เขียนที่
.
วันที่.........เดือน
พ.ศ.
.
คํานําหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ)..................................................
ชื่อ...............................................................................นามสกุล.......................................................................................................
เกิดวันที่...................เดือน.............................................. พ.ศ............................ อายุ...................ปี สัญชาติ...................................
มีชื่ออยูใ่ นสําเนาทะเบียนบ้านเลขที่ .................... หมู่ที่/ชุมชน.............................. ตรอก/ซอย............................ ถนน...................
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
เบอร์โทรศัพท์................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคําขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมาย
 ความพิการทางการเรี ยนรู ้
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.......................................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้...............................................................................โทรศัพท์...................................................
ข้ อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ  เคยได้รับ (ย้ายภูมิลาํ เนา) เข้ามาอยูใ่ หม่
เมื่อ...............................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ  ได้รับสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์  อื่นๆ(ระบุ)....................................................................
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันด้วยตัวเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ) ..................................... รายได้ต่อเดือน (ระบุ) ..................................... (บาท)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีดงั ต่อไปนี้(เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร............................................. สาขา .................................. เลขที่บญั ชี ---
พร้ อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรื อสําเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................. ผูย้ ื่นคําขอ (ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับจดทะเบียน
(.....................................................)
(.........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทําเครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับจดทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

--- -

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลบางเลน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึน้ ทะเบียน  ไม่ สมควรรับขึน้ ทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ) ...............................................................
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..........................................................................................................
.......................................................................................................... กรรมการ (ลงชื่อ) ...............................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
เจ้ าหน้ าทีผ่ ้รู ับจดทะเบียน

คําสัง่

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

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

