
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

------------------------------------------------ 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ได้ประกาศรายชื่อของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 3 การตรวจสอบ
และจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแสดงการด ารงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หมวด 3 การตรวจสอบและจัดท าทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ  
ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบสถานะความพิการ 
และการด ารงชีวิตอยู่ของคนพิการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ  
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ นั้น 

                   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ จึงประกาศให้
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ยื่นเอกสารแสดงตนเพ่ือยืนยันสิทธิ
ด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้มอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ จัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
ในพ้ืนที่เป็นรายบุคคล เพ่ือยืนยันสิทธิการรับเงินถือว่าท่านสละสิทธิการรับเงินดังกล่าว การแสดงตนเพ่ือขอ
ยืนยันสิทธิให้น าหลักฐาน เอกสารไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

                   1. เอกสารหลักฐานการรับแสดงตนการตรวจสอบเพื่อยืนยันสิทธิของผู้สูงอายุ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

(1) กรณีไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้น าหลักฐานฉบับจริง ดังนี้ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

/กรณีแสดงตนแล้ว… 
 
 



                        - กรณีแสดงตนแล้ว ผู้รับเงินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินให้น าสมุดบัญชีธนาคาร 
ก าหนดเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.สาขาสวี /ดอนหว้า หรือ ธนาคารกรุงไทย มาด้วย 
                   2) กรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้มอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ จัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้จาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ ในพ้ืนที่เป็นรายบุคคล หรือดาวโหลดทาง  www.wisaitai.go.th  พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อม
รับรองส าเนา 
                            -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                            -  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         - กรณีแสดงตนแล้ว ผู้รับเงินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินให้น าสมุดบัญชีธนาคาร 
ก าหนดเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.สาขาสวี /ดอนหว้า หรือ ธนาคารกรุงไทย มาด้วย 

                   2. เอกสารหลักฐานการรับแสดงตนการตรวจสอบและเพื่อยืนยันสิทธิของคนพิการ 
(1) กรณีไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้ผู้แสดงตนขอรับแบบตรวจสอบสถานะผู้พิการ ที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ จัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้จาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ ในพ้ืนที่เป็นรายบุคคล หรือดาวโหลดทาง  www.wisaitai.go.th  พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

  - ใบตรวจสอบและยืนยันสถานะความพิการ 
 - บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 - กรณีแสดงตนแล้ว ผู้รับเงินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินให้น าสมุดบัญชี
ธนาคาร ก าหนดเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.สาขาสวี /ดอนหว้า หรือ ธนาคารกรุงไทย มาด้วย 

(2) กรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้มอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้จัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้จาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ ในพ้ืนที่เป็นรายบุคคล หรือดาวโหลดทาง  www.wisaitai.go.th  พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อม
รับรองส าเนา 

- ใบตรวจสอบและยืนยันสถานะความพิการ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน และบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- กรณีแสดงตนแล้ว ผู้รับเงินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินให้น าสมุดบัญชี

ธนาคาร ก าหนดเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.สาขาสวี /ดอนหว้า หรือ ธนาคารกรุงไทย มาด้วย 

3. ระยะเวลาการแสดงตนการตรวจสอบและยืนยันการรับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ และเงื่อนไขการยืนยันการรับเงินตามสิทธิ 

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ในวัน และ
เวลาราชการ หากผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ท่านใด ไม่ได้ไปย่ืนเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิ 

/ตามประกาศฉบับนี้… 
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ตามประกาศฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ มีความจ าเป็นต้องชะลอการจ่ายเบี้ยยังชีพจนกว่า
จะตรวจสอบสถานการณ์ด ารงชีวิตถูกต้องตามเงื่อนไขต่อไป 

4. การเปลี่ยนแปลงการรับเงิน หลังจากยืนยันการรับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

กรณีผู้รับเงิน ประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารผู้รับมอบอ านาจจากผู้
มีสิทธิรับเงิน ให้ไปรับหนังสือมอบอ านาจที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ จัดเตรียมให้ ซึ่งขอรับได้จาก 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  ในพ้ืนที่เป็นรายบุคคล หรือดาวโหลด
ทาง  www.wisaitai.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 

- หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ  
พร้อมรับรองส าเนา 

- ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ก าหนดเป็น ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคาร ธกส.  

    สาขาสวี /ดอนหว้า หรือ ธนาคารกรุงไทย  

  หมายเหตุ กรณีผู้มอบอ านาจประทับลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ จะต้องมีผู้รับรอง
ลายพิมพ์นิ้วมือ จ านวน 2 คน ตามข้อความดังต่อไปนี้ 
  “ข้าพเจ้า..............ระบุชื่อผู้รับรอง........................ขอรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของ............ 
...........ชื่อผู้ประทับลายพิมพ์นิ้วมือ....................จริง” 
  5. แบบการแสดงสถานะและการด ารงชีวิตอยู่  

  ให้ใช้แบบตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ก าหนด แบบท้ายประกาศฉบับนี้เท่านั้น 

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ ณ วันที่    1    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
  
 
 
 

(นายเกรียงศักดิ์ เม้งหิ้นติ๋ว) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
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ค าแนะน าส าหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ/ผู้แทนที่มาแสดงสถานะ และการด ารงชีวิตอยู่  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
------------------------------------- 

1. ผู้ที่ต้องมาแสดงสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ ต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ความ
พิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หากมาไม่ได้ให้มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน โดยน าเอกสารตามที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ก าหนด โดยเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือให้เรียบร้อย แล้วให้ผู้ท าการแทน
น ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารมีดังต่อไปนี้ 

กรณีผู้มีสิทธิมาด้วยตนเอง 
1. แบบหนังสือแสดงสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ    จ านวน   1    ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ และเอกสารฉบับจริ ง  

       จ านวน    1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนผู้มีสิทธิและทะเบียนบ้านฉบับจริง   จ านวน    1 ฉบับ 
 
กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นแทน 
1. แบบหนังสือแสดงสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ    จ านวน   1    ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ และเอกสารฉบับจริ ง  

       จ านวน    1 ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนผู้มีสิทธิและทะเบียนบ้านฉบับจริง   จ านวน    1 ฉบับ 
4. หนังสือมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ     จ านวน    1 ฉบับ 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ของผู้ท าการแทน/รับมอบอ านาจ) จ านวน    1   ฉบับ 

 (เอกสารแบบฟอร์มตามข้อ 1 ติดต่อขอรับได้ที่ อบต.วิสัยใต้ หรือบ้านของผู้น าชุมชน เช่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต. หรือดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์  www.wisaitai.go.th โดยสามารถถ่ายส าเนาได้) 
 

2. กรณีผู้มีสิทธิอยู่ต่างจังหวัด ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้ 
วิธีที่ 1 ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจแสดงสถานะ “ได้ในเว็บไซต์ 

www.wisaitai.go.th กรอกเอกสารแล้วเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือชื่อให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์ให้ผู้ท าการ
แทนน ามายื่นแสดงสถานะแทนได้ 

วิธีที่ 2 ผู้ท าการแทนส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอ านาจไปทางไปรษณีย์และให้ผู้มีสิทธิกรอก
เอกสารแล้วเซ็นต์ชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือชื่อให้ครบถ้วน และส่งไปรษณีย์ให้ผู้ท าการแทนน ามายื่นแสดงสถานะ
แทน 

3. กรณีบัตรประจ าตัวผู้พิการหมดอายุหรือสูญหาย ให้ด าเนินการต่ออายุบัตรหรือท าใหม่ให้เสร็จสิ้น
ก่อนแสดงสถานะต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ภายใน 30 กันยายน 2562 

4. กรณีใช้ใบแทนบัตรประจ าตัวคนพิการหมดอายุ สามารถน ามาใช้ยื่นได้โดยอนุโลม 
************************* 

ติดต่อสอบถาม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 
โทรศัพท์ 077-970-401 /facebook : อบต.วิสัยใต้  
เว็บไซด์ : www.wisaitai.go.th 

http://www.wisaitai.go.th/
http://www.wisaitai.go.th/


แบบแสดงตน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เขียนที่................................................................ 

วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ..................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้

 ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )...................................................................อายุ...................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน .............................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่......................ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี  
จังหวัดชุมพร โทรศัพท์............................................... 

 มาแสดงตนด้วยตนเอง  
  มาแสดงตนด้วยการมอบอ านาจ (ต้องมีใบมอบอ านาจแนบ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.................ปี เลขประจ าตัวประชาชน ............................................. 
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...................ต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์.................................................... 
 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยแจ้งขอรับ
เงินจากองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ โดย 

 รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง   
  รับเป็นเงินสด โดยการมอบอ านาจ (ต้องมอบอ านาจทุกครั้งที่มีการรับเงินในทุกเดือนตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ (ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัตรครบถ้วน ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด  
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดลักษณะเดียวกัน 
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือ อปท. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่น ที่รัฐ หรือ อปท.จัดให้เป็นประจ า ยกเว้นคนพิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และข้าพเจ้าขอรับรองว่าตั้งแต่ข้าพเจ้ารับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัตรตามข้อ 6 ตามระเบียบฯ  

การแสดงตนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจะเริ่มรับเงินตั้งแต่ ตุลาคม 
2562-30 กันยายน 2563 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (โดยมีสิทธิรับเงินในอัตราเดือนละ................
บาท) กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีที่ย้ายไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้ต่อเนื่อง และหากผู้สูงอายุย้ายจะต้อง
แจ้ง ส านักปลัด อบต.วิสัยใต้ ทราบก่อนจะด าเนินการย้ายเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับเงินดังกล่าว 
  

 
 
 

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

เลขท่ีรับ……………/2562 

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



 

 

หนังสือแสดงสถานะ และการด ารงชีวิตอยู่ผู้มีสิทธิขอรับเงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เขียนที่................................................................ 

วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ..................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้

 ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )...................................................................อายุ...................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน ........................................................ เลขบัตรประจ าตัวผู้พิการ..................................................  
เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ  เบี้ยความพิการ  เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

  โดยข้าพเจ้า ขอแจ้งการด ารงชีวิตอยู่ขอผู้มีสิทธิฯ ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ และขอยืนยันว่าข้าพเจ้า  
(นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ )...................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวผู้พิการ.............................................................วันออกบัตร..................................วันหมดอายุ........................... 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนตามระเบียบฯ โดยปัจจุบันมีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.................ต าบลวิสัยใต้ 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร โทรศัพท์...............................................และมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ถัดไป 
โดยวิธีการดังนี้ 
  รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง   
  รับเป็นเงินสด โดยการมอบอ านาจ (ต้องมอบอ านาจทุกครั้งที่มีการรับเงินในทุกเดือนตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ (ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกประการ พร้อมแนบเอกสารแสดงสถานะ เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินฯ ไว้กับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

 
 
 

กรอกส่วนน้ีเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาท าการแทน : ผู้ท าการแทนตามหนังสือมอบอ านาจต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้พิการที่มีสิทธิหรือ
เป็นผู้ดูแลผู้พิการ  
ได้รบัเงินฯ โดยเปน็   บิดา-มารดา   บุตร   สามี-ภริยา  พี่น้อง   ผู้ดูแล  อื่น ๆ .............กรณีน้ีต้องมีหนังสือยืนยันจากผู้น าท้องท่ีถึง
ความสัมพันธ์กับผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้ได้รับมอบอ านาจท าการแทน ชื่อ/สกุล.......................................................บัตรประชาชน  -    -       -  
ท่ีอยู่................................................................................................................โทรศัพท์............................................................................................... ...... 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี : ได้ตรวจรสอบเอกสารแล้วมี ดังน้ี 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ  
(ผู้ป่วยเอดส์)/พร้อมตัวจริง 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ 1 ฉบับ /พร้อมตัวจริง 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ /พร้อมฉบับจริง 
 หนังสือมอบอ านาจกรณีท าการแทน 1 ฉบับ  
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ 1 ฉบับ  
(ลงชื่อ)...............................................เจ้าหน้าท่ี 
         (............................................) 
ต าแหน่ง............................................................ 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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



หนังสือมอบอ ำนำจ 
เพื่อแสดงสถำนะ และกำรด ำรงชีวิตผู้มีสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และควำมพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวิสัยใต้ อ ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

เขียนที่................................................................ 

วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ..................... 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.....................................................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร................................. 

เลขที่บัตรประชาชน ---- อายุ............ปี เชื้อชาติ.......................สัญชาติ.................. 
อยู่บ้านเลขที่......................................บ้าน................................หมู่ที่.............................. .ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

ขอมอบอ านาจให้.....................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................. ............... 
เลขที่บัตรประชาชน ---- โดยมีความเก่ียวข้องกับข้าพเจ้า....................................... 
อยู่บ้านเลขที่......................................บ้าน................................หมู่ที่...............................ต าบลวิสั ยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

เป็นผู้มีอ านาจในการแสดงสถานะ และการด ารงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงิน  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 เบี้ยยังชีพความพิการ   เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ท า
การด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว  

 
  

 
 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้มอบอ านาจ 
        (..............................................) 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
        (..............................................) 

 (ลงชื่อ)..................................................พยานการมอบอ านาจ            
         (..............................................) 

 (ลงชื่อ)..................................................พยานการมอบอ านาจ            
         (..............................................) 

หมายเหต ุ 

1) หนังสือมอบอ านาจฉบับน้ีจะสมบรูณ์ต่อเมื่อได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจ
แล้วเท่าน้ัน และใช้เฉพาะกรณีการมอบอ านาจการแสดงสถานะและการด ารงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิการรับเงินเบีย้
ผู้สูงอาย/ุเบี้ยความพิการ/ผู้ป่วยเอดส์เท่านั้น ด าเนินการภายในเดือนตุลาคม ของปี 

2) การพิมพ์ลายพมิพ์นิ้วมือ แทนการลงลายมือช่ือ ต้องมีพยานรับรองลายมือน้ิวมือเพิ่มอีกจ านวน 2 คน /โดยอาจเป็น
พยานการมอบอ านาจด้วยเท่าน้ัน 

 

  


