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ทะเบียนเลขที่........................../2564

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เฉพาะกรณีผสู้ ูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องเป็น........................................................กับผูส้ ูงอายุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล (ผูร้ ับมอบอำนาจ)........................................................................................เลขประจำตัวประชาชน
ผู้รบั มอบอำนาจ --–- ที่อยู่.........................................................................
………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท์..............................................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย
วันที่............. เดือน............................พ.ศ.2563
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)ชื่อ ...................................................นามสกุล................................................
เกิดวันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................... อายุ................ปี สัญชาติ.................................มีชื่ออยู่ในสำเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่..................หมู่ที่............ ตำบล........................... อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
โทรศัพท์.....................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผูส้ ูงอายุที่ยื่นคำขอ --–-
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ..........................................
รายได้ต่อเดือน...............................................บาท อาชีพ......................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
 ได้รับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ.........................................................
มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอำนาจจากผู้มสี ทิ ธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่รบั มอบอำนาจจากผู้มสี ิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ ีรปู ถ่าย
 ทะเบียนบ้าน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รบั มอบอำนาจ
 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร................................... บัญชีเลขที่......................................... ชื่อบัญชี...................................
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญ เบีย้ หวัด บำนาญพิเศษ
บำเหน็จรายเดือน หรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการและข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางภาครัฐ”
(ลงชื่อ)............................................................
(..................................................)
ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ

(ลงชื่อ)...................................................
(นางสาวลภัสรดา มณีวรรณ์)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทำเครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
................................................................................................
................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(นางสาวลภัสรดา มณีวรรณ์)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นายสมหมาย คงตาล)
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นางปนัดดา จันทร์เทพ)
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นางสาววิสลุ ัดดา ทรายคำ)

คำสั่ง
 รับลงทะเบียน
อื่นๆ........................................................................
. ไม่รบั ลงทะเบียน
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................................
(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
วันที่...........................................

ตัดตามรอยประ ให้ผู้สงู อายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.......... เดือน ......................... พ.ศ.2563
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามที่มีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและตามช่วงระยะเวลาในการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยได้รับตั้งแต่เดือน ............................
พ.ศ. .................... เป็นต้นไป กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ
ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนกันยายนของปีนั้น ทั้งนีผ้ ู้สูงอายุจะได้เบี้ยผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเดินจนสิ้นปีงบประมาณ และรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ในปีงบประมาณถัดไป

ทะเบียนเลขที่................................./2564
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวข้อง
กับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น บิดา-มารดา  บุตร สามี-ภรรยา  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิการตาม
ระเบียบฯ
ชื่อ – สกุล (ผูร้ ับมอบอำนาจ/ผู้ดูแลคนพิการ).............................................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชนผูร้ ับมอบอำนาจ --–-ที่อยู่.............................................
..........................................................…………………………………………………….โทรศัพท์..............................................................
ข้อมูลคนพิการ

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ.2563

คำนำหน้านาม  เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว อื่นๆ (ระบุ) ....................
ชื่อ ...................................................นามสกุล................................................
เกิดวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ................ อายุ..............ปี สัญชาติ...........................มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน
เลขที่.............หมู่ที่.......... ตำบล....................อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280 โทรศัพท์...........................
หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นคำขอ --–-
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางการเรียนรู้
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ.........................................
บุคคลอ้างอิงทีส่ ามารถติดต่อได้.............................................................................โทรศัพท์.............................................
ข้อมูลทั่วไป:สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ ยังไม่ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เคยได้รับ(ย้ายภูมิลำเนา)เข้ามาอยู่ใหม่
เมื่อ..........................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ  ได้รับการสงเคราะห์ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ(ระบุ)..........................................
 มีอาชีพ (ระบุ).....................................................รายได้ต่อเดือน (ระบุ) ...................................บาท
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ...............................................................................................................................................
มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีดังต่อไปนี้(เลือก 1วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอำนาจจากผู้มสี ิทธิ/ผู้ดแู ล
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีร่ ับมอบอำนาจจากผู้มสี ิทธิ/ผู้ดูแล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่อาย เลขที่บัญชี.................................................................................
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 บัตรประจำตัวคนพิการ
 ทะเบียนบ้าน
 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำประชาชนของผูม้ อบอำนาจ ผู้ดแู ลคนพิการและผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณียื่นคำขอฯแทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคำขอ
(..................................................)

(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับ ลงทะเบียน
(นางสาวลภัสรดา มณีวรรณ์)
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รบั ลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
.................................................................................................
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
--–- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.................................................................................................
.................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(นางสาวลภัสรดา มณีวรรณ์)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นายสมหมาย คงตาล)
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นางปนัดดา จันทร์เทพ)
กรรมการ (ลงชื่อ)...........................................
(นางสาววิสลุ ัดดา ทรายคำ)

คำสั่ง
 รับลงทะเบียน
 ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ........................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................................
(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
วันที่...........................................

ตัดตามรอยประ ให้ผู้พิการที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................เดือน................................. พ.ศ. ......................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะได้รับเงินเบี้ย
ความพิการ ในอัตราเดือนละ 8๐๐บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอำนาจ
เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย
วันที่............. เดือน................................. พ.ศ…….........
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า....................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชาชน
เลขที่..................................................... ออกให้ ณ .......................................... เมื่อวั นที่ ....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่............ ตำบล.................... อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขอมอบอำนาจให้..................................................................................................ซึ่งเป็นผูถ้ ือบัตรประชาชน
เลขที่.................................................... ออกให้ ณ .......................................... เมื่อวันที่ ....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่............ ตำบล.................... อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้มีอำนาจ “รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบีย้ ความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แทนข้าพเจ้า
ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว” และมีระยะเวลาการมอบอำนาจไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผรู้ ับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทำด้วยตนเองทัง้ สิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.......................................................................ผู้มอบอำนาจ
(..........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ รบั มอบอำนาจ
(..........................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(.......................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(....................................................................)

