ทะเบียนเลขที…่ .........................../..............

แบบคําขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสประจําปงบประมาณ พ.ศ. ..............
ผูยื่นคําขอฯ

[ ] แจงดวยตนเอง
[ ] ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวของเปน................................กับผูป วยเอดสที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล.................................................................................เลขประจําตัวประชาชน ................................................................
ทีอ่ ยู. ..........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท.....................................................
เขียนที.่ ............................................................
วันที.่ ......................เดือน....................................พ.ศ......................
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ.......................................................นามสกุล.................................................................
เกิดวันที.่ .....................เดือน.................................................พ.ศ. ................อายุ..............ป สัญชาติ......................................................
มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขที.่ ..................หมูที่.................ตรอก/ซอย................................................................................................
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพท...............................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูป วยเอดสที่ยื่นคําขอ....................................................................................
สถานภาพสมรส ( ) โสด ( )สมรส ( ) หมาย ( ) หยาราง ( ) แยกกันอยู อื่นๆ.....................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได……………………………………………….โทรศัพท........................................................................
เกี่ยวของโดยเปน ( ) บิดา-มารดา ( ) บุตร( )สามี-ภรรยา ( )พี่นอง อื่นๆ....................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
( ) ยังไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ( ) ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ( ) ไดรับการสงเคราะหเบี้ยความพิการ
มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูป วยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. .............. โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
( )รับเงินสดดวยตนเอง
( ) รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ
( )โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ ( )โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

ธนาคาร ..........................................................สาขา..........................................................เลขที่บัญชี---

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย
( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเอดสจริง
( ) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิ รบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................................ผูยื่นคําขอ
(..........................................................)

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

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความทีไ่ มตองการออก และทําเครื่องหมาย  ลงในชองหนาขอความที่ตองการ

-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ........................................................... แลว
 เปนผูมีสิทธิครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี.้ ...............................................................................................................................................

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

(ลงชื่อ)..........................................................เจาหนาที่ผูรับจดทะเบียน
ตําแหนง..................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว มีความเห็นดังนี้
สมควรรับขึ้นทะเบียน
ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
..........................................
(นายสมมิตร ขันธการุญวงศ)
ประธานกรรมการ

.......................................
(นางวรรณี กิติพงษ)
กรรมการ

..........................................
(นายสุทธิพงษ ศรีวิพัฒน)
กรรมการ

คําสั่ง
รับขึ้นทะเบียน
 ไมรับขึ้นทะเบียน
อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.
)
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
............ / ................................. / .................

หนังสือมอบอํานาจ
ที่ ...................................................................
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ...................................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร .......................................
เลขที่ .................................................. ออกให ณ ................................ เมื่อวันที่ ............................... อยูบานเลขที่ ..........
หมูที่ ............ ตรอก / ซอย ............................ ถนน......................... แขวง / ตําบล .......................................................
เขต / อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
ขอมอบอํานาจให ............................................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร ..............................................
เลขที่ .................................................. ออกให ณ .............................. เมื่อวันที่ ............................ อยูบานเลขที่ .............
หมูที่ ............ ตรอก / ซอย ............................. ถนน............................ แขวง / ตําบล .......................................
เขต / อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
เปนผูมีอํานาจ....................................................................................................แทนขาพเจาจนเสร็จการ
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือ มอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา ได
กระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ ........................................................ ผูมอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผูรับมอบอํานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยาน
(.....................................................)
หลักฐานประกอบของผูรับมอบอํานาจ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
เอกสารอื่นๆ............................................

ขอแนะนําสําหรับการยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๑. ผูปวยเอดสที่มีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตองมีใบรับรองแพทย
ซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันวาปวยเปนโรคเอดสจริง
๒. ผูปวยเอดสตองมีภูมิลาเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา
๓. การยื่นคารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสสามารถยื่นคํารองไดทอี่ บต.พลับพลา
โดยมีหลักฐานที่ตองนามาดังนี้
๓.๑ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐวินิจฉัยวาปวยเปนโรคเอดสจริง
๓.๒บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง (พรอมสาเนา)
๓.๓ทะเบียนบานฉบับจริง (พรอมสาเนา)
๔. กรณีที่ผูปว ยเอดสไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองจะมอบอํานาจใหผูอุปการะมา
ดําเนินการแทนได
๕. กรณีผูปวยเอดสเปนผูสูงอายุและคนพิการดวยสามารถดําเนินการไดทั้งหมด
๖. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสแลวยายภูมิลาเนา (ยายชื่อในทะเบียนบาน) ไปอยูในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นผูปวยเอดสตองดําเนินการยื่นคํารองขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้งณองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ยายภูมิลาเนาเขาไปอยูใหม (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยายเขาไปอยู
ใหม) ซึ่งถาผูปวยเอดสไมดําเนินการยื่นคํารองขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสอีกครั้งณองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยาย
ภูมิลาเนาเขาไปอยูใหมผูปวยเอดสจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสถึงเดือนที่ยายภูมิลําเนาเทานั้น
๗. กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพฯเสียชีวิตผูดูแลหรือญาติของผูปวยเอดสที่เสียชีวิตตองแจงใหอบต.พลับพลา
ทราบภายใน๓วัน

