
ทะเบียนเลขที่ .............................../2563                  
แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ย  ควำมพิกำร   

 

  เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจ หรือผู้ดูแลคนพิการ ลงทะเบียนแทน  :  ผู้ยื่นค ำขอฯ แทน ตำมหนงัสือมอบอ ำนำจเก่ียวข้องกับคน      
  พิกำรที่ขอขึ้นทะเบียน  โดยเปน็ บิดำ-มำรดำ  บุตร  สำมี-ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำรตำมระเบียบฯ       
  ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอ ำนำจ/ผูด้แูลคนพิกำร)................................................................................................................................................. 
  เลขประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ  --  -    ที่อยู่.......................................  
  ...................................................................................................................โทรศัพท์................................................................................... 
 

ข้อมูลคนพิการ 
           เขียนที่.....................................................................  
       วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. ................... 
 

 ค ำน ำหนำ้นำม  เด็กชำย   เด็กหญิง   นำย   นำง   นำงสำว   อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................              
ชื่อ ....................................................  นำมสกุล............................................................เกิดวันที่.............เดือน....................... พ.ศ. ............... 
อำยุ...............ปี สัญชำติ.................... มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบียนบ้ำน เลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................................หมู่บ้ำน/ชุมชน...........................................ต ำบล............................................ อ ำเภอ.............................................. 
จังหวดั....................................................................รหัสไปรษณีย.์.............................. โทรศัพท์....................................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของ  คนพิกำรที่ยืน่ค ำขอ   -  -  -  
ประเภทควำมพิกำร     ควำมพิกำรทำงกำรเห็น     ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 

      ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้     ควำมพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 
        ควำมพิกำรทำงกำรเคลือ่นไหวหรือทำงร่ำงกำย   ควำมพิกำรทำงออทิสติก   

      ควำมพิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 
สถำนภำพสมรส   โสด     สมรส     หม้ำย    หย่ำร้ำง  แยกกันอยู่   อ่ืน ๆ ................................... 
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได้....................................................................................โทรศัพท์................................................................... 
 

ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรภำครัฐ   
 ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยงัชีพ    เคยได้รับ (ย้ำยภูมิล ำเนำ) เข้ำมำอยู่ใหม่เม่ือ............................................................... 
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำย ุ     ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์   อ่ืน ๆ(ระบุ).................. 
 ไม่สำมำรถใชช้ีวิตประจ ำวนัด้วยตนเอง  มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยงัชีพ   ไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 มีอำชีพ (ระบุ)...................................................  รำยได้ต่อเดือน (ระบุ)............................................... บำท     
 

มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก ๑ วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง      รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสทิธิ 
  โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ   โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มสีิทธิ 
ธนำคำร...........................................................................................สำขำ................................................................................... 
ชื่อบัญชี...............................................................................................เลขที่บัญชี --- 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคนพิกำร    ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ส ำเนำสมดุบัญชีเงินฝำกธนำคำร  (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสู้งอำยปุระสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอำยุผำ่นธนำคำร) 
 หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ ผู้มอบอ านาจ และ ผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค ำขอฯ แทนหรือ 
โอนเข้ำบัญชีในนำมบุคคลที่ได้รบัมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ) 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเปน็ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
(ลงชื่อ)....................................................................    (ลงชื่อ)................................................................... 
      (....................................................................)                  (..................................................................) 
          ผู้ยื่นค ำขอ / ผู้รบัมอบอ ำนำจยืน่ค ำขอ                     เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัลงทะเบียน 
 

หมายเหตุ   ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไม่ต้องกำรออก และท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร  



-๒- 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 
เรียน  คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นำย/นำง/นำงสำว 
 

................................................................................................
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
---- แล้ว 
 เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน  
 เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัต ิ เนื่องจำก 
................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
   (ลงชื่อ).................................................................. 
   (............................................................) 
                    เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัจดทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 
เรียน  นำยกเทศมนตรตี ำบลยุหว่ำ 
        คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแลว้ 
มีควำมเห็นดังนี ้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน   ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมกำร  (ลงชื่อ) .......................................................... 
                      (...........................................................) 
 
กรรมกำร  (ลงชื่อ) .......................................................... 
                      (...........................................................) 
 
กรรมกำร  (ลงชื่อ) .......................................................... 
                      (...........................................................) 

 
ค าสั่ง 
           รับขึ้นทะเบียน     ไม่รับขึ้นทะเบียน     อ่ืนๆ ............................................................................................ 
           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                 

(ลงชื่อ)......................................................... 
นำยเวศม์     โกฏิแก้ว 

นำยกเทศมนตรีต ำบลยุหว่ำ 
 

วัน/เดือน/ปี.................................................. 
 
 
(ตัดตำมรอยเส้นประ ให้ผู้พิกำรทีย่ื่นค ำขอลงทะเบียนเก็บไว้) 
 
ยื่นแบบค ำขอลงทะเบียน  เมื่อวันที่...................เดือน...............................................พ.ศ. .................... 
 
  การลงทะเบียนครั้งนี้  เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................. โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ           
ในเดือนถัดไป ในอัตราเดือนละ 8๐๐ บาท ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน กรณีคนพิการ ย้ายภูมิล าเนาไปอยู่ที่อื่น จะต้องไปลงทะเบียน               
ยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จ่ายเบี้ยความพิการได้ในเดือนถัดไป 
แต่ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ จะต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม ว่าได้ประกาศ
ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน                 


