
ทะบียนลขทีไ….........................../25....... 

 

บบค าขอขึๅนทะบียนรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25...... 
 

ผูຌยืไนค าขอฯ          [    ]  จຌงดຌวยตนอง 
  [    ]  ผูຌยืไนค าขอฯ  ทนตามหนังสือมอบอ านาจ  กีไยวขຌองป็น................................กับผูຌป่วยอดส์ทีไขอขึๅนทะบียน  

ชืไอ – สกุล.......................................................................................................ลขประจ าตัวประชาชน  .................................................... 
ทีไอยู........................................................................................................................................................................................................... 
ทรศัพท.์.................................................... 

ขียนทีไ............................................................. 

วันทีไ.......................ดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 ดຌวยขຌาพจຌา  (นาย/นาง/นางสาว)  ชืไอ.....................................................นามสกุล.............................................................. 

กิดวันทีไ......................ดือน................................................ พ.ศ.  ................อาย.ุ.............ปี  สัญชาติ...................................................... 
มีชืไออยู฿นส านาทะบียนบຌานลขทีไ..................หมูทีไ.................ตรอก/ซอย............................................................................................. 

ถนน...........................................................ต าบล/ขวง........................................................อ าภอ/ขต................................................... 

จังหวัด...................................................รหัสเปรษณีย์................................................ทรศัพท.์............................................................. 

หมายลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผูຌป่วยอดส์ทีไยืไนค าขอ  □ ....................................................................................................... 
สถานภาพสมรส     □  สด   □   สมรส     □ หมຌาย      หยารຌาง      ยกกันอยู       □ อืไนโ  ................................................................ 
บุคคลอຌางอิงทีไสามารถติดตอเดຌ……………………………………………….ทรศัพท.์....................................................................................... 

กีไยวขຌองดยป็น  □  บิดา-มารดา      □ บุตร       □ สามี-ภรรยา       □  พีไนຌอง       □ อืไนโ  .................................................................. 
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ     □   ยังเมเดຌรับการสงคราะห์บีๅยยังชีพ       □   อยู฿นบัญชีส ารองสงคราะห์บีๅยยังชีพ 

 มีความประสงค์ขอรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  25.........  ดยวิธีดังตอเปนีๅ  (ลือก  1  วิธี) 

□ รับงินสดดຌวยตนอง รับงินสดดยบุคคลทีไเดຌรับมอบอ านาจจากผูຌมีสิทธิ□ อนขຌาบัญชีงินฝากธนาคาร฿นนามผูຌมีสิทธ ิ□ อนขຌา
บัญชีงินฝากธนาคาร฿นนามบุคคลทีไเดຌรับมอบอ านาจจากผูຌมีสิทธ ิพรຌอมนบอกสาร  ดังนีๅ 
□    - ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส านาบัตรอืไน  ทีไออกดยหนวยงานของรัฐทีไมีรูปถาย 

□   -  ส านาทะบียนบຌาน  

□  - ฿บรับรองพทย์ซึไงออก฿หຌดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาป่วยป็นรคอดส ์จริง 
□    - หนังสือมอบอ านาจพรຌอมส านาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส านาทะบียนบຌานของผูຌรับมอบอ านาจ (฿นกรณียืไนค าขอฯ ทน) 

 ขຌาพจຌาขอรับรองวาขຌาพจຌาป็นผูຌมีคุณสมบัติครบถຌวนละขຌอความดังกลาวขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ  

 

 

(ลงชืไอ)............................................................ผูຌยืไนค าขอ (ลงชืไอ)............................................................จຌาหนຌาทีไผูຌรับจดทะบียน   
         (..........................................................)           (........................................................) 

 

หมายหตุ  ฿หຌขีดฆาขຌอความทีไเมตຌองการออก  ละท าครืไองหมาย        ลง฿นชองหนຌาขຌอความทีไตຌองการ 
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ความหในจຌาหนຌาทีไผูຌรับจดทะบียน 

รียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 เดຌตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................  

หมายลขบัตรประจ าตัวประชาชน  □ ...........................................................  ลຌว 

 □  ป็นผูຌมีสิทธิครบถຌวน 
              ป็นผูຌทีไขาดคุณสมบัติ  ดังนีๅ................................................................................................................................................ 
 

 

    (ลงชืไอ) .......................................................... จຌาหนຌาทีไผูຌรับจดทะบียน 

                                                              (...............................................) 

          ต าหนง.................................................. 
 

ความหในคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

รียน  นายกองค์การบริหารสวนต าบลศรีดอนมูล 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเดຌตรวจสอบลຌว  มีความหในดังนีๅ  

 □  สมควรรับขึๅนทะบียน 

 □  เมสมควรรับขึๅนทะบียน 

 

           

 (..........................................)          (.......................................)  ( ..........................................) 

กรรมการ       กรรมการ                         กรรมการ 
 

ค าสัไง 

 □  รับขึๅนทะบียน 

 □   เมรับขึๅนทะบียน 

 □  อืไนโ................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

                         ( ..................................................)    

 

               ............ / ................................. / ................. 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือมอบอ านาจ 

 

                                                 ทีไ  ................................................................... 
 

               วันทีไ  .............  ดือน  .................................  พ.ศ.  .................. 

 

 ดยหนังสือฉบับนีๅขຌาพจຌา  ... ...................................................................   ซึไงป็นผูຌถือบัตร  ....................................... 
 

ลขทีไ  ..................................................   ออก฿หຌ  ณ  ................................  มืไอวันทีไ  ...............................  อยูบຌานลขทีไ  .......... 
 

หมูทีไ  ............   ตรอก / ซอย  ............................   ถนน.........................  ขวง / ต าบล  ....................................................... 
 

ขต / อ าภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 

 ขอมอบอ านาจ฿หຌ  ...............................................................................   ซึไงป็นผูຌถือบัตร  .............................................. 
 

ลขทีไ  ..................................................   ออก฿หຌ  ณ  ..............................  มืไอวันทีไ  ............................  อยูบຌานลขทีไ  ............. 
 

หมูทีไ  ............   ตรอก / ซอย  .............................   ถนน............................  ขวง / ต าบล  ....................................... 
 

ขต / อ าภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 

 ป็นผูຌมีอ านาจยืไนค าขอขึๅนทะบียนรับงินสวัสดิการบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ทนขຌาพจຌาจนสรใจการ  
 

 ขຌาพจຌาขอรับผิดชอบ฿นการทีไผูຌรับมอบอ านาจเดຌกระท าเปตามหนังสือมอบอ านาจนีๅสมือนวาขຌาพจຌา เดຌ
กระท าดຌวยตนองทัๅงสิๅน 
 

 พืไอป็นหลักฐานขຌาพจຌาเดຌลงลายมือชืไอ / ลายพิมพ์นิๅวมือ  เวຌป็นส าคัญตอหนຌาพยานลຌว 

 

 

ลงชืไอ  ........................................................  ผูຌมอบอ านาจ 

             (.....................................................) 
 

ลงชืไอ  ........................................................  ผูຌรับมอบอ านาจ 

             (.....................................................) 
 

ลงชืไอ  ........................................................  พยาน 

             (.....................................................) 
 

ลงชืไอ  ........................................................  พยาน 

             (.....................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานประกอบของผูຌรับมอบอ านาจ 

□ส านาบัตรประจ าตัวประชาชน   
□ส านาทะบียนบຌาน   
□ อกสารอืไนโ............................................   
 



 

 

 

ขຌอนะน าส าหรับการยืไนค ารຌองพืไอขอรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ 
 

ํ. ผูຌป่วยอดส์ทีไมีสิทธิเดຌรับงินสงคราะห์บีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ ตຌองมี฿บรับรองพทย์ 
ซึไงออก฿หຌดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาป่วยป็นรคอดส์จริง 
๎. ผูຌป่วยอดส์ตຌองมีภูมิลานาอยู฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลศรีดอนมูล 
๏. การยืไนคารຌองขอรับบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ สามารถยืไนค ารຌองเดຌทีไ อบต.ศรีดอนมูล 

    ดยมีหลักฐานทีไตຌองนามา ดังนีๅ 
๏.ํ ฿บรับรองพทย์ซึไงออก฿หຌดยสถานพยาบาลของรัฐ ยืนยันวาป่วยป็นรคอดส์ จริง 
๏.๎ บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พรຌอมสานา) 

๏.๏ ทะบียนบຌานฉบับจริง (พรຌอมสานา) 

๐. กรณีทีไผูຌป่วยอดส์เมสามารถดินทางมายืไนค าขอรับการสงคราะห์ดຌวยตนอง  จะมอบอ านาจ฿หຌผูຌอุปการะมา
ด านินการทนเดຌ 
๑. กรณีผูຌป่วยอดส์ ป็นผูຌสูงอายุ ละคนพิการดຌวย สามารถด านินการเดຌทัๅงหมด 

๒. กรณีผูຌป่วยอดส์ทีไเดຌรับบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ลຌว ยຌายภูมิลานา (ยຌายชืไอ฿นทะบียนบຌาน) เปอยู฿นขตองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไนอืไน ผูຌป่วยอดส์ตຌองด านินการยืไนค ารຌองขอรับบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์อีกครัๅง  ณ องค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไนทีไยຌายภูมิลานาขຌาเปอยู฿หม (พืไอรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์จากองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไยຌายขຌาเปอยู
฿หม) ซึไงถຌาผูຌป่วยอดส์เมด านินการยืไนค ารຌองขอรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์อีกครัๅง ณ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไ
ยຌายภูมิลานาขຌาเปอยู฿หม ผูຌป่วยอดส์จะเดຌรับงินบีๅยยังชีพผูຌป่วยอดส์ถึงดือนทีไยຌายภูมิล านาทานัๅน 

๓. กรณีผูຌป่วยอดส์ทีไเดຌรับงินบีๅยยังชีพฯ สียชีวิต ผูຌดูลหรือญาติของผูຌป่วยอดส์ทีไสียชีวิตตຌองจຌง฿หຌอบต.ศรีดอนมูล
ทราบภาย฿น ๏ วัน 

 


