
 

 

 

    

     องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตองปิด จงัหวดัศรสีะเกษ 

 

 ค ูม่ือการขึ้นทะเบียนรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูพิ้การ 

    ส าหรบัผ ูพิ้การในต าบลตองปิด 

 

 

 

 
 

 

 

 

รวบรวมโดย  : ส านกังานปลดั   

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลตองปิด 

  งานการจดัการความร ู ้(KM–Knowledge Management) 

 

                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยา่ลืม !!!!  นะจะ๊ 

ไม่มีช่ือ  ไม่มีสิทธิ   จา้ !!! 

เป็นวนัรบัข้ึนทะเบียน 

รบัเบ้ียความพิการ....จา้ ! 



คณุสมบติัของผ ูมี้สิทธิข้ึนทะเบียนรบัเงิน

เบ้ียความพิการ 

 

ผูพ้ิการตรวจสอบดคูณุสมบตัขิองตวัเอง  

ตามรายการดงันี ้

 (1) มสีญัชาตไิทย 

(2) มภีมูลิ าเนาอยู่ในเขต อบต.ตองปิด (ตามทะเบียนบา้น 

(3) มบีตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการ

สง่เสริมคณุภาพชวิีตคนพิการ 

(4) ไมเ่ป็น บคุคลซ่ึงอยู่ในความอปุการะของสถาน

สงเคราะหข์องรฐั 

 

 

 

 

 

 

 



ขัน้ตอนการข้ึนทะเบียนเพ่ือ รบัเงิน 

เบ้ียความพิการ 

 

ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กรอกแบบฟอรม์ 

“แบบค าขอลงทะเบียนรบัเงินเบ้ียความพิการ ” 

  บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริม 

      คณุภาพชพีชวิีตคนพิการ 

  ทะเบียนบา้น พรอ้มส าเนา 

  สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร พรอ้ม ส าเนา (เฉพาะหนา้ที่แสดง 

     ชือ่ และเลขที่บญัช)ี ส าหรบักรณีที่ผู ้ขอรบัเงนิเบ้ียความพิการ     

     ประสงคข์อรบัเงนิเบ้ียยงัชพี ผูพ้ิการผา่นธนาคาร 

หมายเหต ุ : ในกรณีผูพ้ิการที่ไมส่ามารถมาลงทะเบียนดว้ยตนเอง 

อาจมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูย่ื้นค าขอรบัเบี้ยความพิการได ้ โดยให้

ผูร้บัมอบอ านาจตดิตอ่ที่ อบต.ตองปิด  พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ 

 

 

**ขอรบัแบบค าขอข้ึนทะเบียนผ ูพิ้การ และยืน่เอกสาร

ประกอบ ไดท่ี้ส านกังานปลดั  อบต.ตองปิด*** 

 



กรณีไดร้บัเบ้ียยงัชีพผ ูพิ้การอย ูแ่ลว้  

และไดย้า้ยเขา้มาในพ้ืนท่ีต าบลตองปิด 

 

 

ตอ้งมาขึน้ทะเบียนท่ี อบต.ตองปิด อีกครัง้หนึง่

ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใชส้ิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชพีตอ่เนือ่ง......คะ่ 

 

 



ค าช้ีแจง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ผูพ้ิการมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยูแ่ลว้ในพ้ืนท่ีอ่ืน  

ภายหลงัไดย้า้ยทะเบียนบา้นเขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีต าบล  

ตองปิด ใหม้าแจง้ขึน้ทะเบียนเพ่ือขอรบัเงนิ  เบ้ียยงัชีพ

ตอ่ที่ อบต.ตองปิด แตส่ิทธิในการรบัเงนิยงั  จะคงอยูท่ี่

เดมิจนสิ้นปีงบประมาณ เชน่ 

 

        นาย ข. รบัเงนิเบ้ียยงัชีพอยู่ อบต.ย้ิม ภายหลงัได ้

แจง้ยา้ยท่ีอยูม่าอยูพ่ื้นที่ต าบล ตองปิด ใน วนัท่ี 20 

สิงหาคม 2555 นาย ข. ตอ้งมาขึน้ทะเบียนใหม่ ท่ี อบต.

ตองปิด  ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 แต ่นาย ข. 

จะยงัคงรบัเงนิเบ้ียยงัชีพท่ี  อบต .ย้ิม อยูจ่นถึงเดือน  

กนัยายน 2556 และมสีิทธิรบัเงนิเบ้ียยงัชีพผู้คนพิการ ท่ี 

อบต.ตองปิด ในเดอืน ตลุาคม 2556 เป็นตน้ไป 

 



ประกาศรายช่ือ ผ ูมี้สิทธิรบัเงินเบ้ีย 

ความพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ใหผู้ท้ี่มายื่นค าขอรับเบ้ียยงัชพี  มา

ตรวจสอบ  รายชือ่ตามประกาศที่บอรด์

ประชาสมัพนัธ์  ณ ที่ท าการองคก์าร

บริหารสว่นต าบลตองปิด ภายในวนัที่ 15 

ธนัวาคม ของทกุปี (นบัจากวนัสิ้นสดุ

ก าหนด การยื่นขอขึน้ทะเบียน  วนัที่ 30 

พฤศจิกายน  ของทกุปี) 

 

 

 

 



การจ่ายเบ้ียยงัชีพผ ูพิ้การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัจา่ยเงนิเบ้ียยงัชพี ภายในวนัที่  

1-10  ของเดอืน (ตามความเหมาะสม) 

 

อบต.จะด าเนนิการเบิก - จา่ยเงนิใหก้บัผูพ้ิการ

ท่ีมาขึน้ทะเบียน ไวแ้ลว้ โดยจะเร่ิมตัง้แตเ่ดอืน

ตลุาคม ปีถัดไป โดยจะจา่ย เป็นเงนิสด หรือโอน

เขา้บญัชธีนาคาร  ตามท่ีผู้พิการไดแ้จง้ความ  

ประสงคไ์ว ้

 



ช่องทางการรบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูพิ้การ 

 

                                 

 

ธนาคาร ธกส     

สาขาน า้เกลี้ยง 

   

        

 

 

 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินผา่น

ธนาคาร 

ผ ูป้ระสงคร์บัเงินสด 

โอนเขา้บญัชธีนาคารใน นาม

ผูพ้ิการ หรือผูร้บัมอบ

อ านาจ 

รับเงนิสดในนามผูพิ้การ 

หรือผูร้ับมอบอ านาจ 

ตามจดุท่ีไดแ้จง้ไว ้

เชน่ ศาลา

ประชาคมหมูบ่า้น 

หรือที่ท าการ

ผูใ้หญ่บา้น  (ขึน้อยู่

กบัความเหมาะสม) 
 



การสิ้นสดุการรบัเงินเบ้ียยงัชีพ 

 
 

1. ตาย  

2. ยา้ยภมูลิ าเนาไปนอกเขต อบต.ตองปิด  

3. แจง้สละสิทธิการขอรบัเงนิเบ้ียความพิการ  

 

หนา้ท่ีของผ ูร้บัเบ้ียยงัชีพความพิการ  
 

1. ตรวจสอบรายชือ่ของตวัเอง  
2. ตรวจสอบอายบุตัรประจ าตวัคนพิการ ว่าหมดอายุ

หรือไม ่ ถา้หมดอายใุหด้ าเนนิการยื่นค ารอ้งขอตอ่

บตัรคนพิการ ที่ สนง.พฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนษุยจ์งัหวัดนคราชสีมา 

2. กรณีผูร้บัเงนิเบ้ียยงัชพี หรือผูร้บัมอบอ านาจ แจง้รับ

เป็นเงนิสด ตอ้งมารบัเงนิใหต้รงตามวนั เวลา ที่ก าหนด  

3. เมือ่ยา้ยภมูลิ าเนาจาก อบต.ตองปิด  ไปอยูภ่มูลิ าเนา

อ่ืน 

4. ตอ้งแจง้ขอ้มลูเพ่ือให ้อบต.ตองปิด ไดร้บัทราบ  

5. ใหผู้ท้ี่รบัเบี้ยยงัชพีผูพ้ิการแสดงการมชีวิีตอยูต่อ่ 

อบต. ตองปิด ระหว่างวันที ่   1 - 5 ตลุาคม ของทกุปี  

     5. กรณีตาย ใหญ้าตขิองผูร้บัเงนิเบ้ียยงัชพีแจง้การตาย 

ให ้อบต. ตองปิด  ไดร้บัทราบ (พรอ้มส าเนามรณบตัร)  

 
 



การขอบตัรประจ าตวัคนพิการ 

 

 
 

 

เอกสารหลกัฐาน 

1. หนงัสือรบัรองความพิการ จากสถานพยาบาลของรฐั  

2. ส าเนาทะเบียนบา้น (คนพิการ)  จ านวน 1 ฉบบั  

3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (คนพิการ) จ านวน 1 ฉบบั  

4. รปูถ่าย  ขนาด 1 นิว้   จ านวน  2  ใบ 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น (ผูด้แูลผูพ้ิการ)  จ านวน  1  ฉบบั 

6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน(ผูด้แูลคนพิการ)จ านวน 1ฉบบั 

7. กรณีผ ูด้แูลอาศยัอย ูค่นละบา้นเลขท่ีกบัผ ูพิ้การ 

    ใหแ้นบหนงัสือรบัรองการเป็นผูด้แูลคนพิการ โดย 

   ผูใ้หญ่บา้น/ก านนั/ผูบ้ริหาร เป็นผูร้บัรอง พรอ้มแนบส าเนา 

   บตัรประจ าตวัพนกังานของรฐั  จ านวน 1 ฉบบั 

 

ขัน้ตอนการขอมีบตัร 

1. กรอกค ารอ้งขอมบีตัรพรอ้งลงลายมอืในแบบค ารอ้ง 
(จะเป็นคนพิการหรือ ผูด้แูลฯ ก็ได)้ 

2. ยื่นแบบค ารอ้งพรอ้มแนบเอกสาร ไดท้ี่ สนง.พฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: แบบค ารอ้งฯ สามารถขอรับไดท้ี่ อบต.ตองปิด  

               เจา้หนา้ที่ อบต.ตองปิด จะอ านวยความสะดวกโดย 

               กรอกแบบฟอรม์ พรอ้มตรวจเอกสารใหเ้รียบรอ้ย  



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 



ตวัอย่างแบบฟอรม์ค าขอขึน้ทะเบียนผูพิ้การ 

 
ทะเบียนเลขท่ี...................................../2556 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ 

 

ข้อมูลผู้พิการ 

เขียนที ่    อบต.ตองปิด         . 
วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ..................... 

ค าน าหน้านาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว    อื่น ๆ (ระบุ)............................  

ช่ือ.................................................นามสกุล............................................เกิดวันที.่.............เดือน.........................พ.ศ...................  
อาย.ุ...................ปี  สัญชาต ิ      ไทย         มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี..........................หมู่ที/่ชุมชน...........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................ต าบล/แขวง          ตองปิด           อ าเภอ/เขต       จักราช             .    
จังหวัด          นครราชสมีา                 .รหัสไปรษณีย ์            30230        โทรศัพท.์.................................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ  ---- 
ประเภทความพิการ     ความพิการทางการมองเห็น           ความพิการทางสติปัญญา 
      ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย         ความพิการทางเรียนรู้ 
      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย      ความพิการทางออทิสติก 
      ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม            ไม่ระบุความพิการ 
สถานภาพสมรส       โสด      สมรส      หม้าย      หย่าร้าง     แยกกันอยู่     อื่นๆ................................. 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.............................................................................โทรศัพท.์......................................................... 
เกี่ยวข้องโดยเป็น    บิดา-มารดา    บุตร     สามี-ภรรยา    พี่น้อง     อื่นๆ................................................ 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ       ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ        เคยได้รับ (ย้ายภูมิล าเนา) เข้ามาอยู่ใหม่
เมื่อวันท่ี.................................................................ย้ายมาจาก (ระบุท่ีเดิม)................................................................................................................................. 
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    อื่นๆ (ระบุ)........................................................................ 
 ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้
 มีอาชีพ (ระบุ).................................................................................รายได้ต่อเดือน (ระบุ)....................................................บาท 

 มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
พร้อมแนบเอกสาร ดังน้ี 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ      ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
 (ลงช่ือ)...........................................................................  (ลงช่ือ)..........................................................               
        (.........................................................................)          (..........................................................)                  
             ผู้ย่ืนค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ          เจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน  

 เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจท่ีเกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอ
ขึ้นทะเบียน  โดยเป็น     บิดา-มารดา      บุตร      สามี-ภรรยา      ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ         

 ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ)..................................................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน
ผู้รับมอบอ านาจ   ---- ท่ีอยู่........................................................................................  

.......................................................................................................................โทรศัพท์...........................................................  
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ความเห็นเจ้าหน้าท่ีผู้รับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  ด.ญ./ด.ช./นาย/นาง/างสาว 
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
----   
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   
  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัต ิเนื่องจาก 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
 
(ลงช่ือ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 
        คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิดต้รวจสอบแลว้ มี
ความเห็นดังนี ้
  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 
กรรมการ  (ลงช่ือ)............................................................. 
                        (.......................................................) 
 

ค าสั่ง 

           รับลงทะเบียน    ไม่รับลงทะเบียน    อื่นๆ................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
     (......................................................)                                    
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตองปิด 

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

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                          

ผู้สูงอายุ  ช่ือ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขท่ี........................หมู่ที.่.................... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ. ................................. 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘    โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้พิการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 255๗  ถึงเดือนกันยายน 255๘   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันท่ี ๑๐  ของทุก
เดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ณ  ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 255๗ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง  
 
                                               
       (ลงชื่อ).................................................................  
        (.............................................................)  
                เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนรับเงนิเบีย้ยงัชีพความพิการ 
 

                                                                                                ท่ี...................................................  
                                                   วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..............  

 

โดยหนงัสอืฉบบันีข้า้พเจา้..............................................................ซึง่เป็นผูถื้อบตัร.........................................  
เลขที.่......................................ออกให ้ ณ.......................................เมื่อวนัท่ี...............................อยูบ่า้นเลขท่ี..............  
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล......................................  
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท.์.......................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให.้...........................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  
ซึง่เป็นผูถื้อบตัร...............................................เลขที.่.............................................ออกให ้ ณ....................................  
เมื่อวนัท่ี..........................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จงัหวดั..........................  
โทรศพัท.์........................................................  
 
 เป็นผูม้ีอ  านาจ    ยื่นค าขอขึน้ทะเบียนรบัเงินเบีย้ยงัชีพ ผู้พิการ  แทนขา้พเจา้จนเสรจ็การ 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัผิดชอบในการท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามหนงัสอืมอบอ านาจนีเ้สมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท า
ดว้ยตนเองทัง้สิน้ 
 
 เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ/ลายพิมพน์ิว้มือไวเ้ป็นส าคญัตอ่หนา้พยานแลว้  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบอ านาจ/ผูพ้ิการ 
                                                     (................................................................)  

 

       ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ  
(................................................................) 

 

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

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



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือมอบอ านาจ 

 
 

หนังสือมอบอ านาจยืน่รับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้พิการ 
 

                                                                                                ท่ี...................................................  
                                                   วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..............  

 

โดยหนงัสอืฉบบันีข้า้พเจา้..............................................................ซึง่เป็นผูถื้อบตัร.........................................  
เลขที.่......................................ออกให ้ ณ.......................................เมื่อวนัท่ี...............................อยูบ่า้นเลขท่ี..............  
หมูท่ี่............ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................แขวง/ต าบล......................................  
เขต/อ าเภอ..............................................จงัหวดั................................................โทรศพัท.์.......................................... 
 

 ขอมอบอ านาจให.้...........................................................................เก่ียวพนัเป็น..........................................  
ซึง่เป็นผูถื้อบตัร...............................................เลขที.่.............................................ออกให ้ ณ....................................  
เมื่อวนัท่ี..........................................อยูบ่า้นเลขท่ี....................หมูท่ี่..............ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................แขวง/ต าบล......................................เขต/อ าเภอ.................................จงัหวดั..........................  
โทรศพัท.์........................................................  
 

 เป็นผูม้ีอ  านาจ        รบัเงินเบีย้ยงัชีพ ผู้พิการ                       แทนขา้พเจา้จนเสรจ็การ 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัผิดชอบในการท่ีผูร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามหนงัสอืมอบอ านาจนีเ้สมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท า
ดว้ยตนเองทัง้สิน้ 
 
 เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ/ลายพิมพน์ิว้มือไวเ้ป็นส าคญัตอ่หนา้พยานแลว้  
 

                 ลงช่ือ..................................................................ผูม้อบอ านาจ/ผูพ้ิการ 
                                                     (................................................................)  

 

       ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบอ านาจ  
(................................................................) 

 

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

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



ตวัอยา่งแบบฟอรม์หนงัสือแสดงความประสงค ์

รบัเงินเบ้ียยงัชีพผ ูพิ้การ 

 
 

หนังสือแสดงความประสงคใ์นการรับเงนิสงเคราะห ์
 

เขียนที.่..................................................................................... 
                                                         วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.................  

 
เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลตองปิด 
 
 ตามที่มีการอนมุตัิใหข้า้พเจา้.....................................................................เป็นผูม้ีสทิธิไดร้บัการสงเคราะหเ์งิน
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพผูพ้ิการ ล าดบัท่ี........................นัน้ 
 

 ขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงคใ์นการรบัเงินสงเคราะห ์ดงันี ้  
  (    )  เป็นเงินสด  
  (    )  โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................  
           เลขท่ีบญัชี............................................................................................... . 
  (    )  แจง้ยืนยนัความประสงคจ์ะขอรบัเงินสงเคราะหเ์พื่อการยงัชีพตอ่ไป  
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการตอ่ไป  
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

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

 


