ทะเบียนเลขที.* ............../................

แบบคําขอขึน) ทะเบียนรับเงินเบีย) ยังชีพผูส้ งู อายุ ประจําปี งบประมาณ ......................
ยืBนผ่านระบบ E-SERVICE

เฉพาะกรณี ผสู้ งู อายุมอบอํานาจให้บคุ คลอื<นมายื<นคําขอลงทะเบียนแทน
ผูย้ น#ื คําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกีย# วข้องเป็ น.......................................กับสูงอายุทข#ี อลงทะเบียน
ชือ# – สกุล (ผูร้ บั มอบอํานาจ)..................................................................................................เลขประจําตัว
ประชาชนo-oooo-ooooo-ooo ทีอ# ยูบ่ า้ นเลขที.# ................................
ตําบล.............................อําเภอ...........................จังหวัด..............................โทรศัพท์..............................
ข้อมูลผูส้ งู อายุ

เขียนที* ระบบ E-Services ยื0นออนไลน์
วันที.* .........เดือน.................................พ.ศ..............
นางสาว
ด้วยข้าพเจ้าชือ* (..................)
.........................................สกุล............................................
เกิดวันที.* ..........เดือน.........................................พ.ศ. ..............................อายุ.............................ปี
สัญชาติ...............................มีชอ*ื อยูใ่ นสําเนาทะเบียนบ้านเลขที.* ...................หมูท่ .*ี ..........................
ตรอก/ซอย............................ถนน....................................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
โทรศัพท์....................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ งู อายุทย*ี น*ื คําขอ

o-oooo-ooooo-ooo
สถานภาพ o โสด o สมรส o หม้าย o หย่าร้าง o แยกกันอยู่ o อืน# ๆ ............................
รายได้ต่อเดือน................................................บาท อาชีพ.........................................................................
ข้อมูลทัวไป:
# สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
o ไม่ได้รบั การสงเคราะห์เบียV ยังชีพ

o ได้รบั การสงเคราะห์เบียV ยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

o ได้รบั การสงเคราะห์เบียV ความพิการ o ย้ายภูมลิ าํ เนาเข้ามาอยูใ่ หม่ เมือ# ...........................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบียV ยังชีพผูส้ งู อายุ ประจําปี งบประมาณ...........................โดยวิธดี งั ต่อไปนีV
( เลือก ๑ วิธี )
o รับเงินด้วยตัวเอง

o รับเงินสดโดยบุคคลทีไ# ด้รบั มอบอํานาจจากผูม้ สี ทิ ธิ

o โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ สี ทิ ธิ o โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลได้รบั มอบอํานาจจากผูม้ สี ทิ ธิ
ธนาคาร........................................................................สาขา........................................................................
เลขทีบ# ญ
ั ชี ..................................................................................................................................................
พร้อมแนบเอกสาร ดังนีV
o สําเนาบัตรประตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอืนG ทีอG อกโดยหน่วยงานของรัฐบาลทีมG รี ปู ถ่าย o สําเนาทะเบียนบ้าน
o สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ในกรณีผขู้ อรับเงินเบียV ยังชีพผูส้ งู อายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)
o หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ ( ในกรณียนGื คําขอ ฯ แทน )

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็ นผูบ้ าํ นาญหรือสวัสดิการเป็ นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินG และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชือ* )...........................................................
(............................................................).
ผูย้ น*ื คําขอ/ผูร้ บั มอบอํานาจยืน* คําขอ

(ลงชือ* )...............................................................
(............................................................)
เจ้าหน้าทีผ* รู้ บั จดทะเบียน

หมายเหตุ : -ให้ขดี ฆ่าข้อความทีไ* ม่ตอ้ งการออกและทําเครือ* งหมาย ü ในช่อง o หน้าข้อความทีต* อ้ งการ
-การยืน* เอกสารผ่านระบบ E-Serviecs อนุโลมให้พมิ พ์ชอ*ื -สกุลแทนการลงลายมือชือ*
ความเห็นเจ้าหน้ าที<ผรู้ บั จดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นาย/นาง/นางสาว
นางสาว
....................................................................................
.........
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

o-oooo-ooooo-ooo แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการการตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เรียนนายก.....................................................
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้
ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนีV
o สมควรรับขึนV ทะเบียน
o ไม่สมควรรับขึนV ทะเบียน

(ลงชือ# )...........................................ประธานกรรมการ
o เป็ นผูท้ ม#ี คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน
(
)
o เป็ นผูท้ ข#ี าดคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังนีV
....................................................................................
(ลงชือ# )................................................กรรมการ
....................................................................................
(
)
(ลงชือ# )................................................กรรมการ
(ลงชือ# ).......................................................
(
)
(.............................................................)
เจ้าหน้าทีผ# จู้ ดทะเบียน
คําสัง<

o รับขึนV ทะเบียน
o ไม่รบั ขึนV ทะเบียน
o อืน# ........................................................................................................................................
(ลงชือ# )............................................................
(.............................................................)
ตําแหน่ง...................................................
วันที.# .....................................................

