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คู่มือส ำหรับประชำชน:  กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า  อ าเภอกนัตงั   จงัหวดัตรัง 
กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้าอ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 
2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 17/07/2015 11:25  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า /ติดต่อดว้ยตนเองณศูนย์บริการร่วม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๘
ก าหนดให้ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบฯและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ย่ืนค าขอตอ่
ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีตนมีผู้ล าเนาอยู่กรณีไมส่ามารถเดนิทางมาย่ืนค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้
อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
 หลกัเกณฑ์ 
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ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
1. เป็นผู้ ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉยัแล้ว 
2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
    3. มีรายได้ไมเ่พียงพอแก่การยงัชีพหรือถกูทอดทิง้หรือขาดผู้อปุการะเลีย้งดหูรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเอง
ได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ ป่วยเอดส์ผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับความเดือดร้อนกวา่หรือผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือผู้ ท่ีอยู่อาศยั
อยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 วิธีการ 
    1. ผู้ ป่วยเอดส์ย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อปุการะมาด าเนินการก็ได้ 
    2. ผู้ ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่คณุสมบตัวิ่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไมโ่ดยพิจารณาจากความ
เดือดร้อนเป็นผู้ ท่ีมีปัญหาซ า้ซ้อนหรือเป็นผู้ ท่ีอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลทรุกนัดารยากตอ่การเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.กรณีผู้ ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพย้ายท่ีอยูถื่อวา่ขาดคณุสมบตัติามนยัแหง่ระเบียบต้องไปย่ืนความประสงค์ตอ่
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพ่ือพิจารณาใหม่ 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์หรือผู้ รับมอบ
อ านาจย่ืนค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

45 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 
 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนดัหมายตรวจ
สภาพความเป็นอยูแ่ละ
คณุสมบตัิ 
 

15 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 15 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่
และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ี
ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

3 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 3 วนันบัจาก
ได้รับค าขอ (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 

4) 

การพิจารณา 
 

จดัท าทะเบียนประวตัพิร้อม
เอกสารหลกัฐานประกอบ
ความเห็นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 
 

2 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 2 วนันบัจาก
การออกตรวจ
สภาพความ
เป็นอยู่ (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน



4/10 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) / องค์การ
บริหารสว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) / 
เมืองพทัยา) 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนมุตัิ 
 

7 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีย่ืนค าขอ 
(ระบรุะยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. ผู้ รับผิดชอบคือ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
3. กรณีมี
ข้อขดัข้องเก่ียวกบั
การพิจารณา
ได้แก่สภาพความ
เป็นอยู่คณุสมบตัิ
หรือข้อจ ากดัด้าน
งบประมาณ
จะแจ้งเหตขุดัข้อง
ท่ีไมส่ามารถให้
การสงเคราะห์ให้ผู้
ขอทราบไมเ่กิน
ระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 13 วนั 
 

13. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ำย
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์
ประสงค์ขอรับ

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์ผำ่น
ธนำคำร) 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจ (กรณี
มอบอ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน)  

- 1 0 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออกให้
โดยหนว่ยงำน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ำย
พร้อมส ำเนำของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
(กรณีมอบ
อ ำนำจให้
ด ำเนินกำรแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

6) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพผู้
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์
ประสงค์ขอรับ
เงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้ ป่วยเอดส์ผำ่น

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ธนำคำรของผู้ รับ
มอบอ ำนำจ) 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส านกังานปลดั   องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า 

หมายเหตุ(โทร 0-7529-2855  ต่อ 101  หรือ  https://www.bangpao.go.th) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
ทะเบียนเลขที่…......................../........................... 

แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์   ประจ ำปงีบประมำณ  พ .ศ . 2558 
ผู้ยื่นค ำขอฯ            ]    [งอ้แต้วยดนเอแ  
          ]    [ผู้ยื่น ค ำขอฯ  งทนดำมหนัแสือมอบอ ำนำอ  เกี่ยวข้อแเป็น ................................กับผู้ปนวยเอตสีที่ขอขยวนทะเบยีน  
ชื่อ – สกุล ........................................................เลขปะะอ ำดัวปะะชำชน..................................................................................................  
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................................................  
โทะศัพที .....................................................  

เขียนที่............................................................. 
วันที่ .......................เตือน....................................พ.ศ..................... .  

 ด้วยขำ้พเจ้ำ  (นำย/นำง/นำงสำว  )ชืช อ.....................................................นำมสกุล.............................................................. 
เกิตวันที่ ......................เตือน ................................................พ.ศ .  ................อำยุ..............ปป  สัญชำดิ...................................................... 
มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบำ้นเลขทีช..................หมู่ทีช .................ดะอก/ยอย.............................................................................................  
ถนน ...........................................................ด ำบล/งขวแ........................................................อ ำเ อ/เขด...................................................  
อัแหวัต ...................................................ะหัสปปะัหี ยี ................................................โทะศัพที..............................................................  

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ป่วยเอดส์ทีชยืชนค ำขอ   □ ....................................................................................  

สถำน ำพสมะส     โสต   □ สมะส   หม้ำย      หย่ำะำ้แ      งยกกันอยู ่   □ อื่นๆ  ..................................... 
บุคคลอ้ำแอิแที่สำมำะถดิตด่อปต…้…………………………………………….โทะศัพที ........................................................................  

เกี่ยวขอ้แโตยเป็น  □  บิตำ -มำะตำ      □  บุดะ       □ สำมี - ะะยำ       □   พี่น้อแ       □ อื่นๆ  ................................................. 

สถำน ำพะับสวัสติกำะ ำคะัฐ     □   ยัแปม่ปต้ะับกำะสแเคะำะหีเบีวยยัแชีพ       □   อยู่ในบัญชีส ำะอแสแเคะำะหีเบีวยยแัชีพ 
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 มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  ประจ ำปีงบประมำณ  พ .ศ  . 255 8  โตยวิอีตัแด่อปปนีว  (เลือก  1  วอิี)  

□ รับเงินสดด้วยตนเอง    □ รับเงินสดโดยบุคคลทีชได้รบัมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

□ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  □ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลทีชได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสทิธิ 
พร้อมแนบเอกสำร  ดังนี ้

□  ส ำเนำบัดะปะะอ ำดัวปะะชำชน  หะือส ำเนำบัดะอื่น  ที่ออกโตยหนว่ยแำนขอแะัฐที่มีะูปถ่ำย 

□  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

□   ใบะับะอแงพทยียย่แออกให้โตยสถำนพยำบำลขอแะัฐ ยืนยันว่ำปนวยเป็นโะคเอตสี อะิแ 

□  หนัแสือมอบอ ำนำอพะ้อมส ำเนำบัดะปะะอ ำดัวปะะชำชน /ส ำเนำทะเบียนบ้ำนขอแผู้ะับมอบอ ำนำอ  (ในกะหียื่นค ำขอฯ งทน)  
 ข้ำพเอ้ำขอะับะอแว่ำข้ำพเอำ้เป็นผู้มีคุหสมบัดิคะบถ้วนงละข้อควำมตัแกล่ำวข้ำแด้นเป็นควำมอะิแทุกปะะกำะ 
 

(ลแชื่อ..........)..................................................ผู้ยื่นค ำขอ  (ลแชื่อ............................................................)เอ้ำหน้ำที่ผู้ะับอตทะเบียน   
         )..........................................................(            ................()........................................  

 
หมำยเหต ุ ให้ขีตฆำ่ข้อควำมที่ปม่ด้อแกำะออก  งละท ำเคะื่อแหมำย        ลแในช่อแหน้ำข้อควำมที่ด้อแกำะ 

 
ควำมเห็นเจ้ำหน้ำทีชผู้รับจดทะเบยีน 
เะียน    คหะกะะมกำะกำะดะวอสอบคุหสมบัดิ 
 ปต้ดะวอสอบคุหสมบัดิขอแ  นำย /นำแ/นำแสำว........................................................................................................................  

หมำยเลขบัดะปะะอ ำดัวปะะชำชน  □ ...........................................................   งล้ว 
           เป็นผูม้ีสิทอิคะบถ้วน 

             เป็นผูท้ี่ขำตคหุสมบัดิ  ตัแนีว ................................................................................................................................................  
 

(ลแชื่อ................................. ) ..... .......... ...............เอ้ำหน้ำที่ผูะ้ับอตทะเบียน  
          (................. ............................................ .......)  
           ด ำงหน่แ......................................................................................... 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เะียน  นำยกอแคีกำะบะิหำะส่วนด ำบล   
 

 คหะกะะมกำะดะวอสอบคุหสมบัดิปต้ดะวอสอบงล้ว  มีควำมเหกนตัแนีว 
 □  สมควะะับขยวนทะเบียน 
 □  ปม่สมควะะับขยวนทะเบียน 
           

 (..........................................)           ().......................................   (..........................................)  
กะะมกำะ       กะะมกำะ                         กะะมกำะ 

ค ำสัชง 
 □  ะับขยวนทะเบียน 
 □   ปม่ะับขยวนทะเบียน 
 □  อื่นๆ ...................................................................................................................................................................................  

 
                          )                                     ( 
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 ด ำงหน่แ        
             ................. / ................................. / ............ 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                 ที่  ................................................................... 
 

               วันที่    .............เตือน    .................................พ.ศ..................  .  
 
 โตยหนัแสือนบับนีวข้ำพเอ้ำ  .................................... ....    .................ยย่แเป็นผู้ถือบัดะ  .................... ............................. 
เลขที่     ..................................................ออกให้  ห    .............................เมื่อวันที่    ...........................อยู่บ้ำนเลขท่ี  ..........

หมู่ที่     ............ดะอก  /ยอย     ............................ถนน......................  ...งขวแ  /ด ำบล  ....................................... ...... 
เขด  /อ ำเ อ     .......................................อัแหวัต  ................................................  
 
 ขอมอบอ ำนำอให้  ..............................................................   ..ยย่แเป็นผู้ถือบัดะ  ..............................................  
เลขที่     ................................................ออกให้  ห    ..............................เมื่อวันที่   ..........................อยู่บ้ำนเลขท่ี  .......... ... 
หมู่ที่  ...   .........ดะอก  /ยอย     .............................ถนน  ............................งขวแ  /ด ำบล  .......................................  
เขด  /อ ำเ อ     .......................................อัแหวัต  ................................................  
 เป็นผู้มีอ ำนำอยื่นค ำขอขยวนทะเบียนะับเแินสวัสติกำะเบีวยยัแชีพผู้ปนวยเอตสีงทนข้ำพเอ้ำอนเสะกอกำะ 
 ข้ำพเอ้ำขอะับผิตชอบในกำะที่ผู้ะับมอบอ ำนำอปต้กะะท ำปปดำมหนัแสือมอบอ ำนำอนีวเสมือนว่ำข้ำพเอ้ำ ปต้กะะท ำ
ต้วยดนเอแทัวแสิวน 
 เพ่ือเป็นหลักฐำนข้ำพเอ้ำปต้ลแลำยมือชื่อ  /ลำ ยพิมพีนิววมือ  ปว้เป็นส ำคัญด่อหน้ำพยำนงล้ว 
 

ลแชื่อ    ........................................................ ผู้มอบอ ำนำอ 
             ).....................................................(  
 
ลแชื่อ    ........................................................ผู้ะับมอบอ ำนำอ  
             ).....................................................(  
 
ลแชื่อ  ...............  .........................................พยำน  
             ).....................................................(  
 
ลแชื่อ    ........................................................พยำน  
             .....................................................()  

หลักฐำนประกอบของผู้รับมอบอ ำนำจ 

ส ำเนำบัดะปะะอ ำดัวปะะชำชน   

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   

 เอกสำะอื่นๆ ............................................
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18. หมำยเหตุ- 
 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า

อ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรังสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


