แบบ สผส. 1

ทะเบียนเลขที่ ........................../2554

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทําเครื่องหมาย √ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
ผู้ยื่นคําขอฯ  แจ้งด้วยตนเอง  ผู้ยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น....................................กับ
ผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน ชื่อ – สกุล
เลขประจําตัวประชาชนผู้รบั มอบอํานาจ
.

    ที่อยู่
โทรศัพท์
ที่เขียน
วันที่

.
.

เดือน

พ.ศ.
เกิดวันที่

.

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ
.
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี สัญชาติ
อาชีพ
.
มีชื่อยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขที่
หมู่ที่
ชุมชน
ตรอก/ซอย
.
ถนน
. ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ลับแล
จังหวัด อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
.
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สงู อายุที่ยนื่ คําขอ    
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ
.
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
.
เกี่ยวข้องโดยเป็น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พี่น้อง  อื่น ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
 ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่
.
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ ธนาคาร
กรุงไทย
สาขา
.
.
บัญชีเลขที่
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลทีไ่ ด้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ ธนาคาร
กรุงไทย
.
สาขา
บัญชีเลขที่
ชื่อบัญชี
.
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุผา่ นธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รบั มอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทนหรือโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างตนเป็นความจริง
ทุกประการ
(ลงชื่อ)
.
(ลงชื่อ)
.
(
)
(
)
ผู้ยื่นคําขอ / ผู้รบั มอบอํานาจยื่นคําขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
/
/
.
/
/
.
(ตัดตามรอยเส้นประให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้)
.
ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยจะเริ่มรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 กรณีผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องไปยื่นคําขอลงทะเบียนก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อ
รักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ ้ ูรับลงทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    
ของนาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................แล้ว
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี*ขาดคุณสมบัติ ดังนี+ ..........................................................................................................................

(ลงชื*อ)....................................................... เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับลงทะเบียน
(...............................................................)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็น ดังนี+
 สมควรรับลงทะเบียน
 ไม่สมควรรับลงทะเบียน
(ลงชื*อ)................................................... (ลงชื*อ) ..................................................... (ลงชื*อ) .....................................................
(..................................................)

ประธานกรรมการฯ

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

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

กรรมการฯ

กรรมการฯ
.

คําสั ง
 รับลงทะเบียน
 ไม่รับลงทะเบียน
 อื*น ๆ ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื*อ) .................................................
(.......................................................)

นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
วัน/เดือน/ปี ............................................

แบบ สผส. 1

ทะเบียนเลขที* ........................../2553

แบบคําขอขึ+นทะเบียนรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ผูย้ ื*นคําขอฯ ( ) แจ้งด้วยตนเอง
( ) ผูย้ ื*นคําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกี*ยวข้องเป็ น....................................กับผูส้ ูงอายุที*ขอขึ+นทะเบียน
ชื*อ – สกุล ...................................................................เลขประจําตัวประชาชน    
ที*อยู.่ ......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทรศัพท์ ..................................................................
ที*เขียน...........................................................
วันที*................เดือน.................................พ.ศ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื*อ
เกิดวันที*
.
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี สัญชาติ
อาชีพ
.
มีชื*อยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที*
หมู่ที*
ตรอก/ซอย
ถนน
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต ลับแล
จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
.
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ ูงอายุที*ยื*นคําขอ    
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื*น ๆ
.
บุคคลอ้างอิงที*สามารถติดต่อได้
โทรศัพท์
.
เกี*ยวข้องโดยเป็ น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พี*นอ้ ง  อื*น ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
 ได้รับการสงเคราะห์เบี+ยความพิการ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยวิธีดงั ต่อไปนี+ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ ธนาคาร
สาขา
บัญชีเลขที*
.
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ ธนาคาร
.
สาขา
บัญชีเลขที*
ชื*อบัญชี
.
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี+
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรอื*น ที*ออกโดยหน่วยงานของรัฐที*มีรูปถ่าย  สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ูงอายุขอรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ูงอายุผา่ นธนาคาร)
 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ (ในกรณี ยื*นคําขอฯ แทนหรื อโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารในนามบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตนเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื*อ)...........................................................ผูย้ ื*นคําขอ (ลงชื*อ)............................................................เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับลงทะเบียน
(...........................................................)
(............................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที*ไม่ตอ้ งการออก และทําเครื* องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที*ตอ้ งการ
/-2- ความเห็นเจ้าหน้าที*...
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ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ ้ ูรับลงทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     แล้ว
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี*ขาดคุณสมบัติ ดังนี+
..............................................................................................................................................

(ลงชื*อ)....................................................... เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับลงทะเบียน
(.......................................................)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี+
 สมควรรับขึ+นทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึ+นทะเบียน
(ลงชื*อ)................................................... (ลงชื*อ) ..................................................... (ลงชื*อ) .....................................................
(..................................................)

ประธานกรรมการฯ

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

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

กรรมการฯ

กรรมการฯ

คําสั ง
 รับขึ+นทะเบียน
 ไม่รับขึ+นทะเบียน
 อื*น ๆ ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื*อ) .................................................
(.......................................................)

นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
วัน/เดือน/ปี ............................................

ทะเบียนเลขที* ........................../2552
แบบคําขอขึ+นทะเบียนรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
ผูย้ นื* คําขอฯ ( ) แจ้งด้วยตนเอง
( ) ผูย้ นื* คําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกี*ยวข้องเป็ น....................................กับผูส้ ูงอายุที*ขอขึ+นทะเบียน
ชื*อ – สกุล ...................................................................เลขประจําตัวประชาชน    
ที*อยู.่ ......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................
ที*เขียน...........................................................
วันที*................เดือน.................................พ.ศ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื*อ......................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที*....................เดือน............................................พ.ศ......................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................................
มีชื*อยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที*..........................หมู่ที*....................ตรอก/ซอย.....................................................................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................โทรศัพท์..................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ ู งอายุที*ยนื* คําขอ    
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื*น ๆ .....................................................
บุคคลอ้างอิงที*สามารถติดต่อได้ ................................................................โทรศัพท์..................................................................
เกี*ยวข้องโดยเป็ น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พี*นอ้ ง  อื*น ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพ  อยูใ่ นบัญชีสาํ รองการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยวิธีดงั ต่อไปนี+ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี+
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรอื*น ที*ออกโดยหน่วยงานของรัฐที*มีรูปถ่าย
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ (ในกรณี ยนื* คําขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตนเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื*อ)...........................................................ผูย้ นื* คําขอ (ลงชื*อ)............................................................เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับจดทะเบียน
(............................................................)
(...........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที*ไม่ตอ้ งการออก และทําเครื* องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที*ตอ้ งการ
/-2- ความเห็นเจ้าหน้าที*...

-2ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ ้ ูรับจดทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     แล้ว
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี*ขาดคุณสมบัติ ดังนี+
..............................................................................................................................................

(ลงชื*อ)....................................................... เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับจดทะเบียน
(.......................................................)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี+
 สมควรรับขึ+นทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึ+นทะเบียน
(ลงชื*อ)................................................... (ลงชื*อ) ..................................................... (ลงชื*อ) .....................................................
(..................................................)

ประธานกรรมการฯ

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

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

กรรมการฯ

กรรมการฯ

คําสั ง
 รับขึ+นทะเบียน
 ไม่รับขึ+นทะเบียน
 อื*น ๆ ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ลงชื*อ) ..............................................................
( นายชวลิต ประภัสสร )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
วัน/เดือน/ปี ............................................

แบบ สผส. 1

ทะเบียนเลขที* ........................../2552

แบบคําขอขึ+นทะเบียนรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เพื*อดําเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลงบประมาณรายจ่ายเพิ*มเติม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ผูย้ นื* คําขอฯ ( ) แจ้งด้วยตนเอง
( ) ผูย้ นื* คําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกี*ยวข้องเป็ น....................................กับผูส้ ูงอายุที*ขอขึ+นทะเบียน
ชื*อ – สกุล ...................................................................เลขประจําตัวประชาชน    
ที*อยู.่ ......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................โทรศัพท์ ..................................................................
ที*เขียน...........................................................
วันที*................เดือน.................................พ.ศ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื*อ......................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที*....................เดือน............................................พ.ศ......................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................................
มีชื*อยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที*..........................หมู่ที*....................ตรอก/ซอย.....................................................................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................โทรศัพท์..................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูส้ ู งอายุที*ยนื* คําขอ    
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื*น ๆ .....................................................
บุคคลอ้างอิงที*สามารถติดต่อได้ ................................................................โทรศัพท์..................................................................
เกี*ยวข้องโดยเป็ น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พี*นอ้ ง  อื*น ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพ  อยูใ่ นบัญชีสาํ รองการสงเคราะห์เบี+ยยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยวิธีดงั ต่อไปนี+ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี+
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรอื*น ที*ออกโดยหน่วยงานของรัฐที*มีรูปถ่าย
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบี+ยยังชีพผูส้ ู งอายุขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ (ในกรณี ยนื* คําขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตนเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื*อ)...........................................................ผูย้ นื* คําขอ (ลงชื*อ)............................................................เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับจดทะเบียน
(...........................................................)
(............................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที*ไม่ตอ้ งการออก และทําเครื* องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที*ตอ้ งการ
/-2- ความเห็นเจ้าหน้าที*...

-2ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ ้ ูรับจดทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     แล้ว
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ี*ขาดคุณสมบัติ ดังนี+
..............................................................................................................................................

(ลงชื*อ)....................................................... เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับจดทะเบียน
(.......................................................)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี+
 สมควรรับขึ+นทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึ+นทะเบียน
(ลงชื*อ)................................................... (ลงชื*อ) ..................................................... (ลงชื*อ) .....................................................
(..................................................)

ประธานกรรมการฯ

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

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

กรรมการฯ

กรรมการฯ

คําสั ง
 รับขึ+นทะเบียน
 ไม่รับขึ+นทะเบียน
 อื*น ๆ ......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................
(.......................................................)

นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยั+ง
วัน/เดือน/ปี ............................................
E : ทิพย์ : เบี+ยยังชีพ : เบี+ยยังชีพ 2552 : โครงการเร่ งด่วนของรัฐบาล : แบบขึ+นทะเบียน ผส.1

