ทะเบียนเลขที่….........................../…………………..

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. …………………..
ผู้ยื่นคำขอฯ

[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล........................................................เลขประจำตัวประชำชน ....................................................
ที่อยู่...........................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................
เขียนที.่ ............................................................
วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ. .....................
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ชื่อ.....................................................นำมสกุล..............................................................
เกิดวันที.่ .....................เดือน................................................ พ.ศ. ................อำยุ..............ปี สัญชำติ......................................................
มีชื่ออยู่ในสำเนำทะเบียนบ้ำนเลขที่..................หมู่ท.ี่ ................ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน...........................................................ตำบล/แขวง........................................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................................โทรศัพท์..............................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นคำขอ □ ....................................................................................
สถำนภำพสมรส □ โสด □ สมรส □ หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่
□ อื่นๆ .....................................
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้……………………………………………….โทรศัพท์........................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น □ บิดำ-มำรดำ □ บุตร
□ สำมี-ภรรยำ □ พี่น้อง
□ อื่นๆ .................................................
สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ □ ยังไม่ได้รับกำรสงเครำะห์เบีย้ ยังชีพ
□ อยู่ในบัญชีสำรองสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ............ โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธ)ี
□ รับเงินสดด้วยตนเอง
□ รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
□ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ □ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้
□ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย
□ สำเนำทะเบียนบ้ำน
□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง
□ หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน/สำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ ับมอบอำนำจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)............................................................ผูย้ ื่นคำขอ
(..........................................................)

(ลงชื่อ)............................................................เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(........................................................)

หมำยเหตุ ให้ขีดฆ่ำข้อควำมทีไ่ ม่ต้องกำรออก และทำเครื่องหมำย  ลงในช่องหน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

-2ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน
เรียน คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน □ ........................................................... แล้ว
 เป็นผู้มสี ิทธิครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ ดังนี้................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................... เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับจดทะเบียน
(...............................................)
ตำแหน่ง..................................................
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง
คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีควำมเห็นดังนี้
สมควรรับขึ้นทะเบียน
ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
(..........................................)
กรรมกำร

(.......................................)
กรรมกำร

(..........................................)
กรรมกำร

คำสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน
 ไม่รับขึ้นทะเบียน
 อื่นๆ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
(
)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง
............ / ................................. / .................

หนังสือมอบอำนำจ
ที่ ...................................................................
วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. ..................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ ...................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร .......................................
เลขที่ .................................................. ออกให้ ณ ................................ เมื่อวันที่ ............................... อยู่บ้ำนเลขที่ ..........
หมู่ที่ ............ ตรอก / ซอย ............................ ถนน......................... แขวง / ตำบล .......................................................
เขต / อำเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
ขอมอบอำนำจให้ ............................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ..............................................
เลขที่ .................................................. ออกให้ ณ .............................. เมื่อวันที่ ............................ อยู่บ้ำนเลขที่ .............
หมู่ที่ ............ ตรอก / ซอย ............................. ถนน............................ แขวง / ตำบล .......................................
เขต / อำเภอ ....................................... จังหวัด ................................................
เป็นผู้มีอำนำจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอำนำจได้กระทำไปตำมหนังสือ มอบอำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำ ได้
กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อ / ลำยพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
ลงชื่อ ........................................................ ผู้มอบอำนำจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผู้รับมอบอำนำจ
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยำน
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยำน
(.....................................................)
หลักฐานประกอบของผู้รับมอบอานาจ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
 เอกสำรอื่นๆ............................................

ข้อแนะนำสำหรับกำรยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
๑. ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
๒. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรอบเมือง
๓. กำรยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำมำรถยืน่ คำร้องได้ที่ อบต.รอบเมือง อำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหลักฐำนที่ต้องนำมำ ดังนี้
๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง
๓.๒ บัตรประจำตัวประชำชนฉบับจริง (พร้อมสำเนำ)
๓.๓ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (พร้อมสำเนำ)
๔. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นคำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเอง จะมอบอำนำจให้ผู้อุปกำระ
มำดำเนินกำรแทนได้
๕. กรณีผู้ป่วยเอดส์ เป็นผู้สูงอำยุ และคนพิกำรด้วย สำมำรถดำเนินกำรได้ทั้งหมด
๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ย้ำยภูมลิ ำเนำ (ย้ำยชื่อในทะเบียนบ้ำน) ไปอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินกำรยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยเข้ำไปอยู่
ใหม่) ซึ่งถ้ำผู้ป่วยเอดส์ไม่ดำเนินกำรยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ย้ำยภูมิลำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ำยภูมิลำเนำเท่ำนั้น
๗. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญำติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งให้ อบต.รอบเมือง
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ทรำบภำยใน ๓ วัน

