หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดาเนินงาน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมให้เหมาะสมและปลอดภัย
1.หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 ผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับบริการ
-ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้ที่ยากจน ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานครอบครัวที่ยากจน
- เป็นผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1.2 ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับบริการ
1.2.1 ลั ก ษณะของบ้ า นพั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ ต้ อ งเป็ น บ้ า นพั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ ห รื อ ลู ก หลาน
ในครอบครัวเดียวกัน กับ ผู้สู งอายุ (ไม่ใช่บ้ านที่ผู้ สู งอายุเช่าอยู่) และเป็นบ้านพั กที่ตั้งอยู่ในดินของตนเอง หรือของ
ลูกหลานในครอบครัว หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากเจ้าของโดยถู กต้องตามกฎหมายและเจ้าของบ้านพักอาศัยให้
การยินยอมให้มีการปรับปรุง (หากผู้เป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านมอบ
อานาจให้ตัวแทนในครอบครัวนั้นทาหนังสือยินยอมให้มีการปรับปรุง)
1.2.2 หลั ก เกณฑ์ ใ นการปรั บ ปรุ ง บ้ า นพั ก อาศั ย ของผู้ สู ง อายุ ต้ อ งเป็ น การปรั บ ปรุ ง ส่ ว นประกอบ
ของบ้านพักอาศัยรายการที่ชารุดไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ โดยพิจารณารายการที่ควรให้ความสาคัญ
เบื้องต้น ตามลาดับและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้
1) บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ
2) ห้องน้า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ
3) ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือบ้านชั้นเดียว
4) ห้องน้า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน
5) ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า
6) ฝาบ้าน/ หลังคา/ บันได
7) ห้องนอน ประตู/ หน้าต่าง/ ระบบไฟฟ้า
8) ระเบียง/ ชานบ้าน
2.ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 22,500.-บาท/หลัง
2.1)ค่าวัสดุในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ (เช่น ไม้อัด ปูนซิเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา สังกะสี ฯลฯ)
วงเงินไม่เกินหลังละ 20,000.- บาท
2.2)ค่าบริหารจัดการ 2,500 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้มีวิชาชีพทางด้านก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ประมาณการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุหลังละ
ไม่เกิน 600.-บาท
- แรงงานในการซ่อมแซม/ปรับปรุง เป็นเงิน 176 บาท/วัน/คน
- ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ได้แก่ ค่าจัดประชุมชี้แจง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายภาพ ค่าป้าย ฯลฯ
(พมจ.เบิกค่าตอบแทนผู้มีวิชาชีพทางด้านก่อสร้าง และค่าจัดทาป้ายเมื่อดาเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ
เรียบร้อยแล้ว)
/3.ขั้นตอน…

3.ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ
1) สารวจและคัดเลือกบ้านที่ต้องปรับปรุง
2) ทาความตกลงกับเจ้าของบ้านพักอาศัยในการยินยอมให้มีการปรับปรุง
3) จัดหาวัสดุและแรงงานสมทบในการดาเนินงานโดยการนาทรัพยากรในท้องถิ่นและ
หรือประชาชนองค์กรในท้องถิ่นร่วมสมทบด้วย
4) จัดหาผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้าง ทาหน้าที่ประมาณการรายการ วัสดุ ค่าวัสดุ ระยะเวลา และควบคุมการ
ปรับปรุง
5) กากับดูแลการดาเนินงานปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
6) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับปรุงและรายงานสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุดรธานี เพื่อดาเนินการส่งมอบผลงานให้ผู้สูงอายุต่อไป
2. การจัดซื้อ/จัดจ้างของ พมจ. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560
3. คณะกรรมการฯ สารวจข้อมูลบ้านพักอาศัยที่ต้องการปรับปรุง (ตามแบบสอบถามความต้องการ)
4. คณะกรรมการฯ คัดเลือกและกาหนดบ้านพักอาศัยที่ทาการปรับปรุง และเจรจาทาความตกลงกับเจ้าของ
บ้านพัก (ตามแบบหนังสือให้ความยินยอม)
5. จัดหาผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างทาหน้าที่ประมาณการรายการวัสดุ ราคาวัสดุ พร้อมทั้งคานวณระยะเวลา
และจานวนคนที่ต้องการใช้ในการปรับปรุงบ้าน (ตามแบบประมาณการ)
6. พมจ.ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560
7. การดาเนินการปรับปรุง
1) ดาเนินการซ่อม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ควบคุมการทางาน ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับปรุงและ
รายงานผลให้ พมจ. พร้อมภาพถ่าย 3 ระยะ คือ ก่อนการปรับปรุง ระหว่างการปรับปรุง และเมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
2) พมจ. จัดทาป้ายและดาเนินการส่งมอบผลงานการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ
เป้าหมาย
8. การติดตามประเมินผล
1) พมจ.ติดตามการดาเนินงานโดยลงพื้นที่ในระหว่างการซ่อม/ปรับปรุง
2) พมจ. สรุปรายงานผลการดาเนินงานพร้อมภาพถ่ายและบันทึกลงในแผ่น CD หลังดาเนินงานแล้วเสร็จส่ง
กระทรวงฯ
9. ผู้ประสานงาน
1) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ชื่อ – สกุล นางสาวสุดารัตน์ สูตรไชย
เบอร์โทรศัพท์ 091- 69223258 โทรสาร 042-325615
2) องค์การบริหารส่วนตาบล .................................................................
ชื่อ – สกุล ………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………………………………………..
โทรสาร …………………………………………………………………………………….
E-Mail: …………………………………………………………………………………….

แบบสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุในการปรับปรุงบ้านของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล .............................................................
อายุ ................ ปี อาชีพ ..................................... รายได้ ..................................... บาทต่อเดือน/ ปี
2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่ ............... ตาบล ....................................... อาเภอ .......................
จังหวัด ....................................................... โทรศัพท์ ........................................................
3. เลขบัตรประจาตัวประชาชน/เลขที่บัตรผู้สูงอายุ/เลขประจาตัวบัตรคนพิการ ....................................................
4. สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย
รายได้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
อายุ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ
หมายเหตุ
(บาท/เดือน)

5. ลักษณะที่อยู่อาศัย
 ของตนเอง
 อาศัยผู้อื่นอยู่ ระบุ ......................................
สภาพบ้านที่ต้องการปรับปรุง
พื้นบ้าน / หลังคา / บันได
ฝาบ้าน / ห้องน้า / ประตู / หน้าต่าง / ระบบไฟฟ้า (สวิทซ์ไฟ/ปลั๊ก/สายไฟ)
ห้องน้า / ห้องสุขา
ระเบียง / ชานบ้าน
อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................
6. ลักษณะการครอบครองที่ดิน

ที่ดินของตนเอง
 ที่ดินเช่าจาก (ระบุ) ....................................
อื่นๆ ระบุ .............................................................................................

7. ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่
 เห็นควรให้ความช่วยเหลือ .............................................................................................................
 เห็นควรให้ความช่วยเหลืออย่างด่วน ..............................................................................................

ลงชื่อผู้สอบข้อเท็จจริง.............................................................................
( .........................................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................................
......................./............................/....................
หมายเหตุ แนบเอกสารประกอบได้แก่สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ
อย่างละ 1 ฉบับ

หนังสือให้ความยินยอมในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ทาที่ ..................................................................
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ...................
ข้าพเจ้า ............................................................................................................ อายุ .................. ปี
เป็น ( ) เจ้าของบ้าน หรือ ( ) สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของที่อยู่อาศัย เลขที่ ...........................
ตรอก/ซอย..............................ถนน ............................ ตาบล/แขวง................................. อาเภอ....................................
จังหวัด .................................................. ซึ่งเกี่ยวพันเป็น ( ) บุตร ( ) หลาน ( ) อื่นๆ ระบุ .......................................
ของผู้สูงอายุ ชื่อ .................................................................................................................................................. ............
ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
1. ข้าพเจ้ าและผู้ เกี่ย วข้อง ได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง บ้านพั ก อาศัยให้ แก่
ผู้สูงอายุ ตามโครงการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
2. ข้ าพเจ้ าและผู้ เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามประสงค์ แ ละยิ น ยอมให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บ้ า นพั ก อาศั ย หลั ง นี้
ตามรายการและระยะเวลาที่คณะทางานของโครงการกาหนดทุกประการ
3. เพื่อให้การดาเนินการปรับปรุง บ้านพักอาศัยหลังนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ข้าพเจ้าและ
ผู้เกี่ยวข้อง หรือตัวแทนของข้าพเจ้าชื่อ .................................................................... จะอยู่ร่วมมือร่วมแรงและช่วย
อานวยความสะดวกทุกด้านอย่างเต็มกาลังความสามารถแก่คณะทางานฯ ตลอดระยะเวลาของการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหลังนี้ โดยที่
ข้าพเจ้าหรือตัวแทนของข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยแล้ว ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและสิทธิ ใดๆ ทั้งสิ้น
จากกรมกิจการผู้สูงอายุแต่อย่างใด
เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ ................................................................พยาน
(...........................................................)

หมายเหตุ แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ
บ้านพักอาศัยและผู้สูงอายุในครอบครัว

แบบประมาณการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
แบบประมาณการปรับปรุง (ชื่อเจ้าของบ้าน)..................................................................................................................
เลขที่ ................ ตาบล ......................................... อาเภอ ........................................ จังหวัด .......................................
ผู้ประมาณการ ชื่อ .................................................................... นามสกุล ....................................................................
วันที่ ............ เดือน ................................. พ.ศ. ....................................
ที่

รายการ

จานวน หน่วย

ค่าวัสดุ
หมายเหตุ
หน่วยละ (บาท) รวม (บาท)

ระยะเวลาดาเนินงาน .................. วัน (โดยคานวณจากปริมาณงาน) จานวนวันละ ..................... คน
รวมเป็นเงิน ...................... คน

ลงชื่อผู้ประเมิน .................................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง ...............................................................

แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งาน โครงการปรั บ สภ าพ แวดล้ อ มและสิ่ ง อ านวยความสะดวกของผู้ สู ง อายุ
ให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จึงขอความร่วมมือท่านดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบ (ตามเอกสารชุดที่1)
2. สารวจร้านขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ร้าน (ใบเสนอราคา) โดยให้ท่านดาเนินการคัดเลือก
ร้านค้าที่เสนอราคาต่าสุดส่งให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุดรธานี เพื่อจัดทาหลักฐาน
ผู้ขายและจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงบ้านพักอาศัยต่อไป (ตามเอกสารหมายเลข 1)
3. คัดเลื อกข้าราชการ จานวน 1 คน เพื่อตรวจรับพัส ดุในพื้นที่ และบันทึกการรับมอบสิ่งของ โดยแจ้ง
รายชื่อพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและรับรองสาเนาถูกต้อง โดยกรอกรายละเอียด (ตามเอกสารหมายเลข 2)
ส่งให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อุดรธานี เพื่อจะได้แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ต่อไป

(ตามเอกสารหมายเลข 1)
เอกสารร้านค้าที่เสนอราคาต่าสุดเพื่อนามาสร้างหลักผู้ขาย
ผู้ขายจัดเตรียมเอกสารหลักฐานโดยครบถ้วนทุกรายการ และรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
พร้อมเขียนชื่อตัวบรรจงในสาเนาทุกแผ่น ดังนี้
1 กรณีเป็นบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจากัด
1.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด ที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
และแนบรายการเคลื่อนไหวไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ขุด
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
1.2 สาเนา ภ.พ. 20 พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ผู้มีอานาจลงนาม
1.4 สาเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.5 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วัตถุประสงค์ พร้อมรับรองสาเนา
จานวน 1 ชุด
1.6 แบบแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินฯ โปรดลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
1.7 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
2 กรณีเป็นร้านบุคคลธรรมดา
2.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของร้านค้าที่ต้องการให้โอนเงินเข้า และแนบรายการเคลื่อนไหว
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ชุด
(บัญชีธนาคาร กรุณาระบุชื่อบัญชีเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
2.5 แบบแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินฯ โปรดลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
2.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3 ถ่ายเอกสารสาเนาของร้านค้าที่จะซื้อ : ใบส่งของ/ใบกากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุ/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ให้เหมาะสมและปลอดภัย วัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อบต./เทศบาล ..............................................................เสนอให้จัดซื้อวัสดุร้าน.............................ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
ชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือ................................................................................................................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................................................
ลาดับ
ที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

จานวน

หน่วยละ
(บาท)

วงเงินที่ขอซื้อ/จ้าง ( ) ราคามาตรฐาน
จานวนเงิน
( / ) ราคาที่ได้มาจาก
(บาท)
การสืบจากท้องตลาด

ลงชื่อ................................................................ข้าราชการในพื้นที่
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

ใบเสนอราคา
วันที่ ................เดือน....................พ.ศ. ................
บริษัท/หุ้นส่วน/เจ้าของร้าน.................................................................................สานักงานเลขที่...............................
หมู่ที่..................ถนน.............................ตาบล....................................อาเภอ............................จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้ประกอบการ.......................................................................ทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์.............................
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี....................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................โทร.........................
ขอยื่นใบเสนอราคาต่อ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ดังรายการข้างล่างนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

จานวน
(บาท)

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..........................................................................................................)
หมายเหตุ : บริษัท/ห้างฯ/ร้าน ยืนยันราคาตามที่ได้เสนอมานี้เป็นเวลา............วัน นับตั้งแต่วันที่ที่แจ้งใบเสนอราคานี้
ลงชื่อ.......................................................บริษัท/หุ้นส่วนจากัด/เจ้าของร้าน
(...................................................................)

(ตามเอกสารหมายเลข 2)
รายชื่อข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
ชื่อ ........................................................................................................................ ................................................
ตาแหน่ง ..................................................................................................................................... ..........................
วันเดือนปีเกิด ......................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ (หน่วยงาน) …………………………………………………………………………………..………………………………..
หมู่ที่ .................... ถนน....................................... ตาบล .......................................... อาเภอ .............................
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์.................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................................
e-mail(เว็บไซต์สานักงาน) ..………………………………………………………………………………………..………………………
วุฒิการศึกษา.......................................................................................................................................................

บันทึกการรับมอบสิ่งของ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
วันที่.............. เดือน.......................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................
ที่อยู่........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..................................................................................................................................................
ได้รับสิ่งของจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ดังนี้
ลาดับ
ที่

รายการ

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

จานวน

จานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

ลงชื่อ .................................................. ผู้ส่งมอบ
(.................................................) ข้าราชการในพื้นที่

ลงชื่อ .................................................. พยาน

ลงชื่อ .................................................. พยาน

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

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

แบบคาขอรับเงินผ่านธนาคาร
...............................................................................
วันที่................เดือน.........................พ.ศ................
เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ข้าพเจ้า.............................................................ตาแหน่ง.......................................สานัก/กอง/ฝ่าย.....................
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน...................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.............................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์. .................................โทรศัพท์...................................................
บัตร

(

) ข้าราชการ

(

) ลูกจ้าง เลขที่................................วันที่ออกบัตร..................................วันที่หมดอายุ...........................

(

) ประชาชน

มีความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร...............................................................สาขา..........................................
เลขที่บัญชีเงินฝาก................................................................ดัง รายการต่อไปนี้
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผู้ยื่นคาขอ
(....................................................................)
หมายเหตุ กาเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) ช่องใดช่องหนึ่ง
สาหรับร้านค้าที่เสนอราคาต่าสุด

