
คูมือเอกสารของผูสมัคร IDNYC
ในการสมัครบัตร IDNYC คุณตองมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี

1. ตองมีเอกสารท่ีมีคะแนนรวมท้ังหมดอยางนอย 4 คะแนน โดยมีอยางนอย 3 คะแนนเปนหลักฐานยืนยันตัวตน และอยางนอย 1 คะแนนเปนหลักฐานท่ีพักอาศัยในนครนิวยอรก

2. เอกสารท่ีย่ืนอยางนอย 1 ฉบับตองมีภาพถาย เวนเสียแตวาผูสมัครมาสมัครพรอมกับผูดูแล

3. เอกสารท่ีย่ืนอยางนอย 1 ฉบับตองมีวันเดือนปเกิด

4. ผูสมัครบัตร IDNYC จะตองมีอายุอยางนอย 10 ป ผูสมัครอายุ 10-13 ป ตองมีผูดูแลมาดวย ซ่ึงจะเปนผูลงลายมือช่ือในนามของผูสมัคร อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี

หมวดผูดูแลในหนาท่ี 2 ของเอกสารน้ี

ไมรับเอกสารท่ีหมดอายุ เวนเสียแตมีการระบุไวโดยโดยเฉพาะท่ีดานลางใหรับไวได

รับเฉพาะเอกสารตนฉบับและสําเนาท่ีรับรองโดยหนวยงานท่ีออกเอกสารใหเทาน้ัน รับเอกสารท่ีมีการเคลือบเฉพาะเม่ือเอกสารดังกลาวออกใหในสภาพท่ีเคลือบมาอยูแลว

สามารถใชเอกสารท่ีระบุไวดานลางน้ีเพ่ือสมัครบัตร IDNYC ได

เอกสารท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) สามารถใชเปนหลักฐานแสดงวันเดือนปเกิดได 

อานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดทางเว็บไซตของ IDNYC ท่ี WWW.NYC.GOV/IDNYC

อานขอปฏิบัติในการสมัครไดท่ีดานหลังของใบสมัคร IDNYC 

เอกสารท่ีมีส่ี (4) คะแนน - เอกสารยืนยันตัวตนและท่ีพักอาศัย

• ใบอนุญาตขับข่ี ใบอนุญาตสําหรับผูฝกขับข่ี หรือบัตรสําหรับผูท่ีไมไดขับข่ีของ DMV แหงรัฐ

นิวยอรก โดยระบุท่ีอยูปจจุบันในนครนิวยอรก รับใบอนุญาตขับข่ี/ใบอนุญาต/

หรือบัตรประจําตัวของ DMV แหงรัฐนิวยอรกท่ีหมดอายุแลว หากมีใบอนุญาตขับข่ี/ใบอนุญาต/

หรือบัตรประจําตัวช่ัวคราวของ DMV ท่ียังไมหมดอายุ โดยตองมีเลขประจําตัวเดียวกัน*

• ใบอนุญาตขับข่ีหรือบัตรสําหรับผูท่ีไมไดขับข่ีท่ีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาออกให โดย

ระบุท่ีอยูปจจุบันในนครนิวยอรก*

• บัตร IDNYC ซ่ึงมีท่ีอยูปจจุบัน*

• ใบอนุญาตใหมีปนพกชนิดควบคุมท่ีกรมตํารวจแหงนครนิวยอรก (NYPD) ออกให

 พรอมท่ีอยูปจจุบันในนครนิวยอรก*

• เอกสารของผูสมัครบัตรโรงเรียนมัธยมตน IDNYC ท่ีมีผูปกครองเซ็นรับรองโดยย่ืนเม่ือ

สมัครเขาเรียนและไดรับการรับรองโดยกรมสามัญศึกษา (DOE)

เอกสารท่ีมีสาม (3) คะแนน - หลักฐานยืนยันตัวตน

• หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาหรือบัตรหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา*

• หนังสือเดินทางตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานออก)*

• ใบอนุญาตขับข่ีหรือใบอนุญาตสําหรับผูฝกขับข่ีท่ีมีรูปถายซ่ึงหนวยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกาออกให*

• บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหนวยงานของรัฐในสหรัฐอเมริกาออกให*

• บัตรประจําตัวของผูพํานักถาวรในสหรัฐอเมริกา (กรีนการด)*

• หนังสือรับรองการมี/การแปลงสัญชาติอเมริกัน*

• หนังสือรับรองลูกเรือสินคาของสหรัฐอเมริกา*

• ใบอนุญาตขับข่ีหรือบัตรสําหรับผูท่ีไมไดขับข่ี ท่ีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาออกให โดย

ไมไดระบุท่ีอยูปจจุบัน*

• บัตรประจําตัวของผูกระทําความผิดท่ีไดรับการปลอยตัวท่ีกรมราชทัณฑและควบคุมดูแลชุมชน

(DOCCS) แหงรัฐนิวยอรกออกให (มีอายุไมเกิน 1 ป)*

• บัตรประจําตัวทนายสําหรับผานเขาระบบศาลรวมของรัฐนิวยอรก*

• บัตรผานท่ัวไป (สําหรับเจาหนาท่ีทหารในระหวางประจําการ เกษียณอายุ หรือเปนกองหนุน)*

• ใบอนุญาตทํางานในสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน*

• บัตรประจําตัวชนพ้ืนเมืองของสหรัฐอเมริกา*

• บัตรโอนสวัสดิการทางอิเล็กทรอนิกส (EBT) ของรัฐนิวยอรก/CBIC ท่ีมีภาพถาย*

• บัตร IDNYC ท่ีไมมีท่ีอยูปจจุบัน*

เอกสารท่ีมีสอง (2) คะแนน - หลักฐานยืนยันตัวตน

• หนังสือเดินทางตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานไมออก)*

• หนังสือเดินทางหรือบัตรหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกาท่ีหมดอายุ (หมดอายุไมเกิน 3 ป และเค

ร่ืองตองอานออก)*

• หนังสือเดินทางตางประเทศท่ีหมดอายุ (หมดอายุไมเกิน 3 ป และเคร่ืองตองอานออก)*

• บัตรประจําตัวกงสุล*

• บัตรประจําตัวทหารผานศึกสหรัฐอเมริกาซ่ึง VA ออกให

• บัตรสุขภาพทหารผานศึกสหรัฐอเมริกาซ่ึง VA ออกให

• บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐบาลกลาง รัฐบาล หรือรัฐบาลทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา

• สูติบัตรสหรัฐอเมริกา*

• วีซาท่ีกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาออกให*

• ใบอนุญาตขับข่ีของตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานได)*

• บัตรประจําตัวประชาชนของตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานได)*

• บัตรประกันสังคม

• บัตร IDNYC ท่ีหมดอายุแลว โดยมีหรือไมมีท่ีอยูปจจุบัน (เกิน 6 เดือนแตภายในสามป หลังวัน

ท่ีหมดอายุ)

      เอกสารท่ีมีสอง (2) คะแนน - หลักฐานยืนยันตัวตน

• หนังสือระบุเลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา

• บัตรประจําตัวขาราชการในกองทัพสหรัฐอเมริกา*

• บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกาแหงรัฐนิวยอรก

• แบบฟอรมยืนยันสําหรับโครงการจางงานเยาวชนชวงฤดูรอน (SYEP) ของนครนิวยอรก

(เปนหลักฐานท่ีพักอาศัยดวย)*

• แบบฟอรม I-94 ท่ีกระทรวงความม่ันคงแหงมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาออกให พรอมภาพถาย

และลายน้ิวมือ และวันเกิด*

• ใบอนุญาตขับข่ีช่ัวคราว ใบอนุญาตสําหรับผูฝกขับข่ี หรือบัตรสําหรับผูท่ีไมไดขับข่ี ของ DMV
แหงรัฐนิวยอรก*

• หนังสือแจงการอนุมัติสําหรับแบบฟอรม I-797 I-797A I-797B หรือ I-797D
ท่ีสํานักงานสัญชาติและตรวจคนเขาเมืองของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ออกให

• แบบฟอรมยืนยันสําหรับนักเรียนของกรมสามัญศึกษาแหงนครนิวยอรก โดยตองมาพรอมกับผู

ดูแล

เอกสารท่ีมีหน่ึง (1) คะแนน - หลักฐานยืนยันตัวตน

• บัตรประจําตัวประชาชนของตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานไมออก)*

• สูติบัตรของตางประเทศ*

• บัตรประจําตัวขาราชการทหารตางประเทศท่ีมีรูปถาย*

• ใบอนุญาตขับข่ีของตางประเทศ (ท่ีเคร่ืองอานไมออก)*

• บัตรประจําตัวท่ีสถาบันการศึกษาออกให ไดแก โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถานศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา*

• แบบฟอรมยืนยันสําหรับนักเรียนของกรมสามัญศึกษา (DOE) แหงนครนิวยอรก

(เปนหลักฐานท่ีพักอาศัยดวย) และตองแสดงคูกับบัตรประจําตัวนักเรียน หากไมไดมาพรอมกับ

ผูดูแล*

• วุฒิการศึกษาท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการการศึกษาท่ีเทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือสถานศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาออกให

• ใบรับรองผลการศึกษาท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษา

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาออกให

• บัตร EBT แหงรัฐนิวยอรก ท่ีไมมีรูปถาย*

• บัตรประจําตัว SYEP แหงนครนิวยอรก

• บัตรสหภาพสหรัฐอเมริกาท่ีมีรูปถาย

• บัตรประจําตัวพนักงาน ท่ีปรึกษา หรือคณะกรรมการบริษัทขององคกรท่ีต้ังอยูในสหรัฐอเมริกา

รวมถึงบัตรประจําตัวของนักบวชดวย

• ทะเบียนสมรส เอกสารรับรองความสัมพันธแบบคูชีวิต ความสัมพันธแบบรวมอาศัย

หรือทะเบียนหยา*

• บัตร MTA MetroCard สําหรับผูสูงอายุและคนพิการ

• บัตร MTA Access-A-Ride
• บัตรสมาชิกสวนสาธารณะและศูนยนันทนาการของนครนิวยอรก สําหรับผูใหญ เยาวชน ผูสูงอายุ

หรือทหารผานศึก

• บัตรผูมีสิทธิเลือกต้ังในสหรัฐอเมริกา

• บัตรลงทะเบียนทหารสหรัฐอเมริกา*

• บัตรประกันสุขภาพ

• บัตรประจําตัวผูเสียภาษีสหรัฐอเมริกา

• สูติบัตรของบุตรท่ีทางการสหรัฐอเมริกาออกให (ตองระบุวาผูสมัครเปนบิดามารดา) *

• บัตรท่ีมีรูปถายของสถานพยาบาล OMH แหงรัฐนิวยอรก
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เอกสารท่ีมีหน่ึง (1) คะแนน - หลักฐานยืนยันท่ีพักอาศัย

• ใบเรียกเก็บเงินคาเคเบิล คาโทรศัพท หรือคาสาธารณูปโภค (มีอายุไมเกิน 60 วัน)

• การเชาหรือเชาชวงอสังหาริมทรัพยท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน 

• หนังสือรับรองการเสียภาษีท่ีดินหรืออสังหาริมทัพยทองถ่ิน (มีอายุไมเกิน 1 ป)

• ใบเสร็จรับเงินคาจํานองอสังหาริมทรัพย (มีอายุไมเกิน 60 วัน)

• ใบเรียกเก็บเงิน ใบแจงยอด หรือหนังสือบอกกลาวของธนาคาร สถาบันทางการเงิน หรือบัตรเครดิต 

(มีอายุไมเกิน 60 วัน) ตองมีเลขบัญชีหรือรหัสลูกคาดวย

• ตนข้ัวเช็คคาจาง (มีอายุไมเกิน 60 วัน)

• ใบแจงยอด ใบเรียกเก็บเงิน หรือบันทึกจากสถาบันสุขภาพ (อายุไมเกิน 1 ป) ตองมีเลขบัญชีหรือรหัสคนไข

ดวย

• หมายศาลหรือคําส่ังศาลท่ีรัฐนิวยอรก (รวมถึงศาลนครนิวยอรก) หรือศาลของรัฐบาลกลางออกให 

(มีอายุไมเกิน 60 วัน)

• แบบฟอรม IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B และ 1095-C (รับจนถึงวันท่ี 

15 เมษายนของปถัดจากปภาษีในแบบฟอรม)

• เอกสารการคืนภาษีเงินไดพรอมหลักฐานวาไดย่ืนแบบแลว (อายุไมเกิน 1 ปนับจากวันท่ีย่ืนแบบ) 

• หนังสือหรือเอกสารท่ี IRS หรือกรมภาษีอากรและการเงิน (DTF) แหงรัฐนิวยอรกออกให (อายุไมเกิน 1 ป) 

• ใบเรียกเก็บเงิน ใบแจงยอด หรือบันทึกคาประกัน (คุมครองเจาของบาน ชีวิต ผูเชา รถยนต หรือสุขภาพ 

อายุไมเกิน 60 วัน)

• หนังสือจาก NYCHA (อายุไมเกิน 60 วัน)

• บันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมสัญญาเชาและหนังสือบอกกลาวการเชาของ NYCHA (อายุไมเกิน 1 ป)

• คํายืนยันการเปล่ียนแปลงท่ีอยูของ USPS (อายุไมเกิน 60 วัน)

• แบบฟอรมรายละเอียดคาเชาในหมวดท่ี 8 ของ HPD แหงนครนิวยอรก (อายุไมเกิน 1 ป)

• รายงานสรุปคดีของ HRA แหงนครนิวยอรก (อายุไมเกิน 60 วัน)

• บัตรท่ีมีรูปถายของคนไขในสถานพยาบาล OMH ของแหงรัฐนิวยอรก

• แบบฟอรม “ยืนยันการปลอยตัว” ท่ีหนวยงาน HHS/ORR แหงสหรัฐอเมริกาออกให (อายุไมเกิน 1 ป)

• คําส่ังควบคุมดูแลของสํานักงานบังคับการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (ICE) (อายุไมเกิน 1 ป)

• ใบอนุญาตขับข่ีช่ัวคราว ใบอนุญาตสําหรับผูฝกขับข่ี หรือบัตรสําหรับผูท่ีไมไดขับข่ีของ DMV แหงรัฐ

นิวยอรก

• หนังสือบอกกลาวคําตัดสินหรือการกําหนดความบกพรองทางพัฒนาการ (NOD) ท่ี OPWDD แหงรัฐ

นิวยอรกออกให (อายุไมเกิน 1 ป)

• หนังสือยืนยันท่ีพักอาศัยของนักการทูตของสหประชาชาติ (UN) และครอบครัว (อายุไมเกิน 60 วัน)

• หนังสือสําหรับบิดามารดา/ผูปกครองดูแลของนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในโครงการเตรียมความ

พรอมกอนเขาเรียน การเร่ิมเรียนเร็ว หรือโรงเรียนของ DOE ใดๆ ก็ตามในนครนิวยอรก (อายุไมเกิน 

60 วัน) ผูสมัครจะตองแสดงหลักฐานความสัมพันธกับนักเรียน

• หนังสือสําหรับนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนทางศาสนา (อายุไมเกิน 60 วัน) 

ผูสมัครจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน

• แบบฟอรมยืนยันวาเปนนักเรียนของ DOE แหงนครนิวยอรก (รับไดท่ีโรงเรียนของ DOE) นักเรียนจะ

ตองแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน หรือลงทะเบียนโดยมีผูดูแล* 

• แบบฟอรมยืนยัน SYEP
• หนังสือจากบานพักคนเรรอนในนครนิวยอรก (อายุไมเกิน 60 วัน) ท่ีระบุวาผูสมัครอาศัยอยูในสถานท่ีดังกลาว

มาเปนเวลา 15 วัน และอนุญาตใหพักอาศัยไดเกินกวา 30 วัน

• สัญญาท่ีพักของมหาวิทยาลัย สําหรับผูสมัครท่ีพักอาศัยอยูในท่ีพักสําหรับนักศึกษา ผูสมัครจะตองแสดงบัตร

ประจําตัวนักศึกษาท่ีมีรูปถาย และบัตรจะตองไมหมดอายุ

• หนังสือจากผูบริหารวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ท่ีระบุวาผูสมัครอาศัยอยูในท่ีพักสําหรับนักศึก

ษาและรับจดหมายจากสถานท่ีอ่ืนในมหาวิทยาลัย ผูสมัครจะตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาท่ีมีรูป

ถายดวย (ตองมีอายุไมเกิน 60 วัน) ท่ีอยูท่ีระบุไวในบัตรจะเปนท่ีอยูมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนท่ีอยู ‘ช่ัวคราว’ 

คูสมรสและคูครองท่ีอยูรวมกัน: ผูสมัครท่ีไมสามารถแสดงเอกสารระบุท่ีพักอาศัยท่ีมีช่ือของตนเอง อาจ

แสดงเอกสารระบุท่ีพักอาศัยท่ีมีช่ือคูสมรสหรือคูครองท่ีอยูรวมกันก็ได พรอมกับ (1) ทะเบียนสมรส หรือ

หนังสือแสดงความสัมพันธวาเปนคูชีวิตหรือคูครองท่ีอยูรวมกัน หรือ (2) สูติบัตรของบุตร ท่ีมีช่ือผูสมัคร

และคูสมรสหรือคูครองท่ีอยูรวมกันเปนบิดามารดา นอกจากน้ี ผูสมัครตองย่ืนคํารับรองท่ีคูสมรสหรือคู

ครองท่ีอยูรวมกันไดลงลายมือช่ือ และระบุวาอาศัยอยูดวยกัน

      เอกสารท่ีมีหน่ึง (1) คะแนน - หลักฐานการมีท่ีพักอาศัยของผูสมัครท่ีไมมีท่ีอยูหรือเปนผูอยูรอ

ดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว

• หนังสือจากบานพักคนเรรอนในนครนิวยอรก (อายุไมเกิน 60 วัน) ตองระบุวาผูสมัครอาศัยอยูในสถาน

ท่ีดังกลาวเปนเวลา 15 วัน และอนุญาตใหพักอาศัยไดเกินกวา 30 วัน ท่ีอยูของบานพักจะปรากฎบนห

นาบัตร

• หนังสือจากโครงการดูแลท่ีพักอาศัยของผูประสบความรุนแรงในครอบครัว อายุไมเกิน 30 วัน บัตรอาจ

ไมระบุท่ีอยู หรือระบุตูปณ. ของโครงการ 

• หนังสือจากหนวยงานระดับเมือง องคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนาในนครนิวยอรก 

ท่ีใหบริการแกผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว (อายุไมเกิน 30 วัน)  บัตรจะไมระบุท่ีอยู

• หนังสือท่ีโรงพยาบาลหรือคลินิกสุขภาพในนครนิวยอรกออกให (อายุไมเกิน 30 วัน) บัตรจะไมระบุ

ท่ีอยู 

ความสัมพันธกับผูดูแล - หลักฐานแสดงความสัมพันธระหวางผูดูแลกับผูสมัคร

ผูสมัครจะตองย่ืนหลักฐานยืนยันตัวตนท่ีมีคะแนนอยางนอย 2 คะแนน โดยใหมีวันเดือนปเกิดดวย ผูดูแล

จะตองย่ืนหลักฐานยืนยันตัวตนท่ีมีคะแนนอยางนอย 3 คะแนน รวมท้ังบัตรประจําตัวท่ีมีรูปถาย อายุของ

ผูสมัครท่ีสามารถย่ืนเอกสารแตละประเภทไดระบุในวงเล็บ

• สูติบัตรของผูสมัคร (อายุไมเกิน 21 ป)*

• คําส่ังศาลใหรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรม หรือรายงานการรับเล้ียงบุตร

บุญธรรมของ DOH แหงรัฐนิวยอรก (อายุไมเกิน 21 ป)* 

• แบบฟอรมรับรองความเปนบิดาท่ี DOHMH แหงนครนิวยอรกและ OTDA แหงรัฐนิวยอรกออกให 

(อายุไมเกิน 21 ป)*

• หนังสือจากหนวยงานสําหรับการบริการเด็ก (ACS) หรือหนวยงานดูแลการอุปถัมภของ ACS 
(อายุไมเกิน 21 ป) ผูดูแลจะตองแสดงบัตรพนักงาน ACS หรือหนวยงานของ ACS ดวย* พิสูจน

ท่ีพักอาศัยดวย (เอกสารอายุไมเกิน 60 วัน)*

• คํารับรองวาผูดูแลเปนผูปกครองอุปถัมภท่ีไดรับอนุญาต และหนังสือจากหนวยงานอุปถัมภท่ีระบุวาผูดูแล

เปนผูปกครองอุปถัมภของผูสมัคร (เอกสารอายุไมเกิน 60 วัน และผูสมัครอายุไมเกิน 21 ป)* พิสูจนท่ีพัก

อาศัยดวย

• คําส่ังศาลวาเปนบิดาของบุตร (อายุไมเกิน 21 ป)*

• สูติบัตรของผูสมัครและทะเบียนสมรสหรือหนังสือแสดงความสัมพันธคูชีวิตหรือคูครองท่ี

อาศัยอยูรวมกันของบิดามารดาบุญธรรม (อายุไมเกิน 21 ป)*

• แบบฟอรม “ยืนยันการปลอยตัว” ท่ีหนวยงาน HHS/ORR แหงสหรัฐอเมริกาออกให (อายุไมเกิน 21 ป)*

• คําส่ังศาลตางประเทศท่ีแตงต้ังผูดูแลเปนผูปกครองตามกฎหมายของผูสมัคร (อายุไมเกิน 21 ป)*

• คําส่ังศาลสหรัฐอเมริกาท่ีแตงต้ังผูดูแลเปนผูปกครอง ผูดูแลทรัพยสิน หรือผูพิทักษตามกฎหมายของผู

สมัคร (อายุเทาใดก็ได)*

• หนังสือบอกกลาวคําตัดสินหรือการกําหนดความบกพรองทางพัฒนาการท่ี OPWDD แหงรัฐนิวยอรก

ออกให (อายุเทาใดก็ได)*

• หนังสือจากสถานสงเคราะหท่ีดําเนินการ ไดรับการรับรอง ไดรับใบอนุญาต หรือไดรับเงินทุน

จาก OPWDD, OMH, DOH แหงรัฐนิวยอรก หรือ DOHMH แหงนครนิวยอรก 

(เอกสารอายุไมเกิน 60 วัน ผูสมัครอายุเทาใดก็ได) ผูดูแลจะตองแสดงบัตรพนักงาน และพิสูจนท่ีพัก

อาศัยดวย 

• หนังสือจาก SSA ท่ีแตงต้ังใหผูดูแลรายบุคคลเปนตัวแทนรับเงินของผูสมัคร (เอกสารอายุไมเกิน 1 ป 

ผูสมัครอายุเทาใดก็ได)* 

• หนังสือจาก SSA ท่ีแตงต้ังใหองคกรเปนตัวแทนรับเงินของผูสมัคร (เอกสารอายุไมเกิน 1 ป) และ

หนังสือจากองคกรท่ีแตงต้ังใหพนักงาน/ผูแทนมีอํานาจเปนตัวแทนของผูสมัคร (เอกสารมีอายุไมเกิน 
60 วัน ผูสมัครอายุเทาใดก็ได) ผูดูแลจะตองแสดงบัตรพนักงานดวย

• หนังสือจาก OPWDD, DOH, OMH แหงรัฐนิวยอรก, DOHMH แหงนครนิวยอรก หรือหน่ึงใน

ผูใหบริการของหนวยงานเหลาน้ี (เอกสารมีอายุไมเกิน 60 วัน และผูสมัครอายุเทาใดก็ได) ผูดูแลจะตอง

แสดงบัตรพนักงานดวย

หลักฐานการเปนทหารผานศึก (ใชแคอยางเดียวเทาน้ัน)

• DD 214: หนังสือรับรองการปลดประจําการ

• DD 2: (เกษียณอายุ): บัตรประจําตัวขาราชการประจํากองทัพสหรัฐอเมริกา (เกษียณอายุ)

• VIC/VHIC: บัตรประจําตัวของโรงพยาบาลทหารผานศึก

• NGB-22: รายงานการออกจากราชการและบันทึกประวัติการประจําการของกองกําลังพิทักษชาติ

• ใบอนุญาตขับข่ี หรือบัตรประจําตัวสําหรับผูไมไดขับข่ีของ DMV แหงรัฐนิวยอรกท่ีระบุสถานะ

เปนทหารผานศึก  
• บัตร IDNYC ท่ีระบุสถานะทหารผานศึก

• การลงนามรับรองจากสํานักกิจการดานทหารผานศึกของนครนิวยอรก ท่ียืนยันการรับราชการทหาร

• หนังสือท่ีสํานักกิจการดานทหารผานศึกของนครนิวยอรกออกให ยืนยันการรับราชการทหาร

เอกสารท่ีมีหน่ึง (1) คะแนน - หนังสือรับรองการมีท่ีพักอาศัยของผูสมัครท่ีไมมีท่ีอยูหรือเปน

ผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว

• “หนังสือรับรองท่ีพักช่ัวคราว” ขององคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนาในนครนิวยอรก ซ่ึงให

ท่ีพักอาศัยแกบุคคลไรบานหรือผูอยูรอดจากเหตุความรุนแรงในครอบครัว องคกรตองไดรับเงินทุน

จากนครนิวยอรกอยูในปจจุบัน หนังสือตองระบุวาผูสมัครไดรับบริการจากองคกรดังกลาวในชวง 60 

วันท่ีผานมา และอาจใชท่ีอยูขององคกรเปนท่ีรับจดหมายก็ได (เอกสารอายุไมเกิน 14 วัน) ท่ีอยูบนบัตร

จะเปนท่ีอยู “ช่ัวคราว” ขององคกร

• หนังสือจากหนวยงานระดับเมือง องคกรไมแสวงหาผลกําไรหรือสถาบันศาสนาในนครนิวยอรก ท่ีให

บริการแกบุคคลไรบาน (เอกสารอายุไมเกิน 30 วัน) บัตรจะไมระบุท่ีอยู

ตองทําอยางไร หากคุณมีเอกสารไมเพียงพอ

• คุณยังสามารถสมัครบัตร IDNYC ได หากคุณเกิดท่ีนครนิวยอรก ไดรับเงินชวยเหลือ Medicaid 
หรือสิทธิประโยชน SCRIE อาศัยอยูในอาคาร NYCHA และ/หรือ คุณไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีศูนยลงทะเบียนของเรา

(ตอ) 




