
 

ทะเบียนเลขที่ ............./.............. 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25.......... 
เฉพาะกรณีผู้ป่วยเอดส์มอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายืน่ค าขอลงทะเบียนแทน 

 ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ เก่ียวข้องเป็น .......................................... กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอลงทะเบียน 

ชื่อ-สกุล (ผู้รบัมอบอ านาจ) ....................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 

ที่อยู่ ........................................................................................................... 

.............................................................................................. โทรศัพท์ ....................................................................................  

ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

                                                                                   วันที่ ...........  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 25........ 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)  ชื่อ .........................................................  สกุล .......................................................

เกิดวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ........... อายุ ........ ปี สัญชาติ ไทย  มชีื่อยู่ในส าเนาทะเบียนบ้านเลขที่ ......... หมู่ที่ ........ 

ต าบล ส าโรง  อ าเภอ โนนไทย  จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220 โทรศัพท์ .............................................หมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผูป้่วยเอดส์ที่ยื่นค าขอ        

สถานภาพ        สมรส          โสด          หม้าย          หย่าร้าง          แยกกันอยู ่         อื่นๆ ..............................................  

รายได้ต่อเดือน ............................................. บาท อาชีพ ................................................................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

       ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชพี      ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 

 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพกิาร     ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ ....................................... 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25…….. โดยวิธีดงัตอ่ไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 

รับเงินสดด้วยตนเอง       รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสทิธิ 

 โอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ      

โอนเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รบัมอบหมายอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถา่ย    ส าเนาทะเบียนบา้น    

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร)     

หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เป็นผู้รบับ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วย 

งานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ” 

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

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

          ผู้ยื่นค าขอ/ผู้รบัมอบอ านาจยืน่       เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 

หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย / ในช่อง      หนา้ข้อความที่ต้องการ 

             



 

-หน้าที่ 2- 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ 

(นาย/นาง/น.ส.).................................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

 

       เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน        

เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก ........................... 

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

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

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

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

                   เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 

             

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ

แล้วมีความเห็นดังนี้ 

       สมควรรับขึ้นทะเบียน       

ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค าสั่ง 

                   รับขึ้นทะเบียน          ไม่รับขึ้นทะเบียน        อ่ืนๆ...............................................................................  

 

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

                                                                     ( นายมงคล  ศรีบงกช ) 

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หน้าที่ 3- 

ทะเบียนเลขที่ ........../25……… 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือ  วันที่ ........ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25……… 

ชื่อ-สกุล ...................................................... .................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................... 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25……. โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 25……. ถึงกันยายน 25….. ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

กรณผีู้ป่วยเอดส์ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25…… ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 25…….) จะต้องไป

ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 25……. 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 

    ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… โดยวิธ ี

        รับเงินสดด้วยตนเอง                โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร     

 (ลงชื่อ)                               ผู้ยื่นค าขอ       (ลงชื่อ)                     เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 

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

 

..............................................................ตดัตามรอยประใหผู้้ป่วยเอดส์ที่ยื่นค าขอลงทะเบยีนเก็บไว้................................................... 

ทะเบียนเลขที่ ........../25....... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเม่ือ  วันที่ ........ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25……… 

ชื่อ-สกุล .......................................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................... 

การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25……. โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 25……. ถึงกันยายน 25….. ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

กรณผีู้ป่วยเอดส์ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 25…… ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 25…….) จะต้องไป

ลงทะเบียนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 25……. 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 

    ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25…… โดยวิธ ี

        รับเงินสดด้วยตนเอง                โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร     

 (ลงชื่อ)                               ผู้ยื่นค าขอ       (ลงชื่อ)                     เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน 

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


