
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบีย้ควำมพิกำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร   
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สว่นสวสัดิการสงัคม องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร   
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ   
22/05/2558 11:38  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่หบ้ริการที่ท าการองค์การบริหารสว่นต าบลโสธร  เลขที ่ 111  หมู่ที ่ 1  ต าบลโสธร  อ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000  โทรศพัท์  038-517079  โทรสาร  038-518757 /ติดต่อดว้ยตนเอง    
ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชารก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
 
 



 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบีย้ความ
พิการในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมิูล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินก าหนด 
 
 หลักเกณฑ์ 
 
ผู้ มีสทิธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภมิูล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไม่เป็นบุคคลซึง่อยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบีย้ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี 
 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย  
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียื่นค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 
 
 วิธีกำร 
 
    1. คนพิการที่จะมีสทิธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 
    3. กรณีคนพิการที่มีสทิธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไปแจ้ง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหม่ท่ีตนย้ายไป 
 



 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ / 
องค์การบริหารสว่น
ต าบล.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที สว่นสวสัดิการ
สงัคม องค์การ
บริหารสว่น
ต าบลโสธร 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ / 
องค์การบริหารสว่น
ต าบล.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาท ี
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 



 
 

 
15.รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน 
หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัคนพิกำรตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรคณุภำพชีวิต
คนพิกำรพร้อมส ำเนำ 

 
- 

 
1 

 
1 

 
ชุด 

- 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ - 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพร้อม
ส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบีย้ควำม
พิกำรประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพ
ผู้สงูอำยผุำ่นธนำคำร) 

 
 
- 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
ชุด 

 
 
- 

4) 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรอ่ืนท่ี
ออกโดยหนว่ยงำนของรัฐท่ีมีรูปถ่ำย
พร้อมส ำเนำของผู้ดแูลคนพิกำรผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุำลแล้วแต่
กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 

 
 
 
- 

 
 
 

1 

 
 
 
1 

 
 
 
ชุด 

 
 
 
- 

5) 

สมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรพร้อม
ส ำเนำของผู้ดแูลคนพิกำรผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุำลแล้วแต่
กรณี (กรณีท่ีคนพิกำรเป็นผู้ เยำว์ซึง่มี
ผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้
อนบุำลแล้วแตก่รณีกำรยื่นค ำขอแทน
ต้องแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผู้แทน
ดงักลำ่ว) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
ชุด 

 
 
 
 
- 

 
 



 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) 
 

 

2) 

ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร  เลขที ่ 111  หมู่ที ่ 1  ต าบลโสธร                         
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท์  038-517078  โทรสาร  038-518757 
หมายเหต ุ(http:/ww.tambonsothon.com) 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน   
- ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ทีท่ าการอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 โทรศพัท์  038-511029 
- ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ชัน้  1  หอ้งสนุทรพิพิธ ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา                    
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  โทรศพัท์  038-513529  สายด่วน  1567 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ทะเบียนเลขที่................../................ 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ........... 

 

 

 

 

ข้อมูลคนพิกำร 

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

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

ค ำน ำหน้ำนำม   เด็กชำย   เด็กหญิง   นำย   นำง   นำงสำว   อื่น  ๆ(ระบุ)......................... 

ชื่อ............................................................นำมสกุล............................................. ....................... 
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อำยุ..................ปี สัญชำติ..... ................... มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียน
บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ต ำบล         อ ำเภอ       . จังหวัด          
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................  
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้พิกำรที่ย่ืนค ำขอ ----  

ประเภทควำมพิกำร         ควำมพิกำรทำงกำรเห็น          ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ                             

   ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย        ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้      ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรือทำงร่ำงกำย      
   ควำมพิกำรทำงออทิสติก        ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม       พิกำรซ  ำซ้อน      ไม่ระบุควำมพิกำร 

สถำนภำพ    โสด       สมรส      หม้ำย      หย่ำร้ำง      แยกกันอยู่      อื่น ๆ........... 

บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์.................................................................. 

ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ    

  ยังไม่เคยได้รับกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพ    เคยได้รับ(ย้ำยภูมิล ำเนำ)เข้ำมำอยู่ใหม่ เมื่อ............................  ได้รับกำร
สงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ      ได้รับกำรสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   อื่น  ๆ(ระบุ)........ 

 ไม่สำมำรถใช้ชีวิตประจ ำวันด้วยตนเอง     มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ   ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี ยงตนเองได้ 

 มีอำชีพ (ระบุ)...................................................... รำยได้ต่อเดือน(ระบุ)................................บำท 

มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ...............   โดยวิธีดังต่อไปนี  (เลือก 1 วิธี)  

  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มิสิทธิ 

  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ   โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 

เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นมำย่ืนค ำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค ำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอ ำนำจ เก่ียวข้องกับคนพิกำรที่ขอขึ นทะเบียน โดยเป็น  
บิดำ - มำรดำ   บุตร   สำม-ี ภรรยำ   พี่น้อง   ผู้ดูแลคนพิกำร   อ่ืน  ๆ ..........................ลงทะเบียนชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบ
อ ำนำจ).....................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชนผูร้บัมอบอ ำนำจ 

---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์.......................................... 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 



 
 

   ธนำคำร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี    ……………………………………………………………… 

  

พร้อมแนบเอกสำรดังน้ี 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร หรือส ำเนำบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย     ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

  ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินผ่ำนธนำคำร) 

  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ (ในกรณีย่ืนค ำขอฯแทน) 

 ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบ ำนำญหรือสวัสดิกำรเป็นรำยเดือนจำก 

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

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

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

                    ผู้ย่ืนค ำขอ/ผู้รับมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ                            เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

หมำยเหตุ  ให้ขีดฆ่ำข้อควำมท่ีไม่ต้องกำรออก   และท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  หน้ำข้อควำมท่ีต้องกำร 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนำย/นำง/
นำงสำว/…………….............. 

......................................................................................................

. 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

---- แล้ว 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ 

เน่ืองจำก
.................................................................................... ........ 

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

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

     เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล........................... 

          คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบ
แล้วมีควำมเห็นดังนี  

  สมควรรับลงทะเบียน    ไม่สมควรรับลงทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

ค ำสั่ง 

  รับลงทะเบียน     ไม่รับลงทะเบียน     อื่น ๆ .................................................................................... 

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

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล............................. 

วัน/เดือน/ปี............................................ 

 

 

 

ย่ืนแบบค ำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ................... .................... 

 กำรลงทะเบียนครั งนี  เพ่ือขอรับเงินเบี ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี ยควำมพิกำร
ตั งแต่เดือนตุลำคม ...........   ถึง เดือนกันยำยน .............  ในอัตรำเดือนละ 800 บำท กรณีคนพิกำรย้ำยภูมิล ำเนำไปอยู่ที่อื่น
(ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึง 30 พฤศจิกำยน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ภำยใน  เดือนพฤศจิกำยน............... เพ่ือรักษำสิทธิให้ต่อเน่ืองในกำรรับเงินเบี ยควำมพิกำร 

                               ..................................................................... 

                           เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน 

ตัดตำมเส้นประให้คนพิกำรที่ขึน้ทะเบียนเก็บไว้ 



 
 

หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห ์

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

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

    

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล...................................... 

   ตำมที่มีกำรอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำ............................ .....................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับกำรสงเครำะห์เงิน
สงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพ.......................................................ล ำดับที่...................นั น 

  ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์  ดังนี  

             ( ) เป็นเงินสด 

                        ( ) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.............................สำขำ................................. 
              เลขที่บัญชี..................................................................... 

 
      จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 

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

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

 โดยหนังสือฉบับนี ข้ำพเจ้ำ ................................................................... ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร .................................................... 

เลขที่ ................................................ ออกให้ ณ ................................ เมื่อวันที่ ......................... อยู่บ้ำนเลขที่ ............... ............... 

หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ......................... ถนน ........................ .................. แขวง/ต ำบล ....................................................... 

เขต/อ ำเภอ .........................................................   จังหวัด ................................................................ 

 ขอมอบอ ำนำจให้ .........................................................................................  ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร ......................................... 

เลขที่ ............................................. ออกให้ ณ .................................... เมื่อวันที่ .............. ................ อยู่บ้ำนเลขที่ ......................... 

หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .......................................... แขวง/ต ำบล ... ................................................... 

เขต/อ ำเภอ ........................................................   จังหวัด ............................................................... 

  เป็นผู้มีอ ำนำจ.....................................................................................................แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 

  ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปตำมหนังสือมอบอ ำนำจนี เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้
กระท ำด้วยตนเองทั งสิ น 
  เพ่ือเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ ลงลำยมือชื่อ / ลำยพิมพ์นิ วมือ ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว 

   

      (ลงชื่อ)......................................................... ผู้มอบอ ำนำจ 

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

 

      (ลงชื่อ).........................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 

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

 

      (ลงชื่อ).......................................................... พยำน 

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

 

      (ลงชื่อ).......................................................... พยำน 

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



 
 

 
19. หมำยเหต ุ

- 
 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย สว่นสวสัดิการสงัคม 
อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 
เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร 

 
 
 

 
 

 


