
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

แบบแสดงตนเพ่ือรับเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2564 
เทศบาลตำบลสริิราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง 

 

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

  ชื่อ – สกุลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ......................................................... .........................................
เลขประจำตัวประชาชน......................................................................อายุ................ปี อยูบ่้านเลขท่ี..........................
ถนน........................................หมู่ที่..................ตำบล........................................อำเภอ...............................................
จังหวัด...........................................................รหสัไปรษณีย์....................................โทร............................................... 

 มาแสดงตนด้วยตนเอง 
 มาแสดงตนแทน…ต้องมีใบมอบอำนาจ และให้กรอกรายละเอียด... 

ข้าพเจ้า............................................................................................................................................  
เลขประจำตัวประชาชน....................................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.. ........................
ถนน........................................หมู่ที่..................ตำบล........................................อำเภอ........ .......................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์....................................โทร...............................................  

  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ     ผู้ป่วยเอดส์ 
จากเทศบาลตำบลสิริราช ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง                                              

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ตลอดระยะเวลาที่มีสิทธิ์รับเบี้ย
ยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2563  ถึงเดือนกันยายน  2564) 

  รับเงินสดด้วยตนเอง 
    โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  บัญชีเลขที่.................................................  
                           ชื่อบัญชี.................................................................................................................... .............. 
    โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ                      
                           บัญชีเลขที่................................................................. .............................................................. 

      ชื่อบัญชี............................................................ ........................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ไม่เป็นผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯจาก  อปท.
อ่ืนใด  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ  เบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดลักษณะเดียวกัน  และข้าพเจ้า      
ขอรับรองว่าตั้งแต่ข้าพเจ้ารับเงินเบี้ยยังชีพ  มาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน  ไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ  6          
แห่งระเบียบฯ 

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

                                 วนัที่.................................................... 
 
(     )  ตรวจสอบความถูกต้อง 
(     )  ไม่ถูกต้อง  เนื่องจาก........................................................................................  

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

เลขที.่............/........ 

เอกสารประกอบการแสดงตน 
แสดงตนด้วยตนเอง 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 
มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน 
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
       ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ   
           และผู้รับมอบอำนาจ 
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 
 



หนังสือมอบอำนาจ 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................
เลขที่.................................................. ออกให้ ณ............................................... เมื่อวันที่................................... ........
อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.................................. ถนน............. ................................... 
แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ............................................ จังหวัด............. ............................... 

  ขอมอบอำนาจให้ ..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.....................................
เลขที่................................................ ออกให้ ณ ................................................ เมื่อวันที่. ......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................... หมู่ที่................... ตรอก/ซอย.................................. ถนน.................................. .............. 
แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ............................................ จังหวัด.... ........................................ 

  เป็นผู้มีอำนาจยื่นหนังสือแสดงตนในการรับเงินสงเคราะห์แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 

  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตนเองทั้งสิ้น 

  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................ผู้มอบอำนาจ 
         (...................................................) 
 
 

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

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

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

เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน  1  ชุด 



หนังสือรับรองการมีชีวิต 

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

  ข้าพเจ้า................................................................................................................ อายุ..................ปี
อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่...............แขวง/ตำบล........................................ เขต/อำเภอ..................................... 
จังหวัด.................................................................  
  ประกอบอาชีพ........................................................... ตำแหน่ง............................................... ........
ระดับ............................. สถานที่ทำงาน................................................................. โทรศัพท.์..................................... 

ขอรับรองว่าบุคคลดังต่อไปนี้  ขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ 
นาย/นาง/นางสาว................................................................................................. อายุ................ปี 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน......................................................... อยู่บ้านเลขท่ี............................. หมู่ที่................ 
ตำบล............................................. อำเภอ............................................ จังหวัด..........................................................  
เลขที่บัญชีธนาคาร....................................................................... ธนาคาร.............................. ................................... 
  ชื่อผู้รับมอบอำนาจ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................... อายุ................ปี 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................... อยู่บ้านเลขท่ี............................ . หมู่ที่................ 
ตำบล............................................. อำเภอ............................................ จังหวัด.................................. ........................ 
   
ขอรับรองว่ามีชีวิตจริง 
 
 
 
(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ).....................................................                
     (........................................................)       (........................................................) 
         ผู้รับเบี้ยยังชีพ........................                     ตำแหน่ง................................................ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ผู้ให้คำรับรองต้องเป็นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายทะเบียนท้องถิ่น  หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 

     หรือเทียบเท่า  หรือผู้มียศตั้งแต่ร้อยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี  หรือร้อยตำรวจตรีขึ้นไป                 
     (พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการและรับรองเอกสาร) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือมอบอำนาจ  
เพื่อการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 

(รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
(กรณีมีชื่อเบิกเงินธนาคาร 2 ท่าน) 

วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... ..........
เลขประจำตัวประชาชน............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี........................... หมู่ที่......................
ตรอก/ซอย............................................. ถนน............................   ตำบล.................................. อำเภอ.......................
จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................................... โทรศัพท์.......................................................  

 ขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... ...........
เลขประจำตัวประชาชน............................................................... อยู่บ้านเลขท่ี........................... หมู่ที่......................
ตรอก/ซอย................................ ถนน................................  ตำบล................ ................. อำเภอ.................................
จังหวัด..................................................... รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์......... .................................. 

 เป็นผู้มีอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ   ผู้สูงอายุ    คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ในปีงบประมาณ  
2564  แทนข้าพเจ้า  และมีระยะเวลาการมอบอำนาจไม่เกินปีงบประมาณ  2564  หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563  
ถึงเดือนกันยายน  2564 
 โดยจ่ายให้ผู้รับมอบอำนาจ 
 (     )  เป็นเงินสด 
 (     )  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ 
          ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา.....................................................................  
          ชื่อบัญชี..................................................................... ........................................................................ 
          เลขที่บัญชี.................................................................................................................. ........................ 
 ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้มอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้
กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น  เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไปเป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
แล้ว 
 
     (ลงชื่อ)................................................................. .ผู้มอบอำนาจ 
         (.............................................................................)  
  

 

 
     (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับมอบอำนาจ  
                   (......................................................................) 
 
 
(ลงชื่อ).....................................................พยาน  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
(.......................................................................)  (.......................................................................) 
 
หมายเหตุ :  เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจกรณีเปิดบัญชีธนาคาร 2 คน 
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ   

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร   1  ฉบับ   


