ทะเบียนเลขที่......................../2562
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน:ผูยื่นคําขอฯแทน ตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวของกับคนพิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา  มารดา  บุตร  สามี ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ
ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ)...........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน --–- ที่อยู...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท...........................................................................................
ขอมูลคนพิการ

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

คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว อื่น ๆ (ระบุ).......................................................
ชื่อ......................................................................................นามสกุล.............................................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ..........................อายุ..................ป สัญชาติ.........................มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน
เลขที่..............หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................หมูบาน/ชุมชน...................................................................
ตําบล.......................................................................อําเภอ...............................................................จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย.......................................................โทรศัพท.....................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคําขอ --–-
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปญญา
 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางการเรียนรู
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หมาย
 แยกกันอยู  อื่น ๆ......................................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได.......................................................................โทรศัพท...............................................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรบั เบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา) เขามาอยูใหม
เมื่อ.....................................................................................
 ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………
 มีอาชีพ (ระบุ) ................................................................รายไดตอเดือน (ระบุ)............................................................(บาท)
 มีความประสงครับการฝกอาชีพ........................................................................................................................................................................
มีความประสงคจะขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
ธนาคาร.......................................................................สาขา............................................เลขที่บัญชี ---
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ(ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผูยื่นคําขอ
(..................................................................)

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

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว
..............................................................……………………………….
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
--–- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..................................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................
(
)

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

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

(..............................................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

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

คําสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไมรับขึ้นทะเบียน  อื่น...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................................
(นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง
วันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. 2562

(ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการที่ยื่นคําของลงทะเบียนเก็บไว)

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................เดือน................................. พ.ศ. ............................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 โดยจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 25๖2 ในอัตราเดือนละ ๘00 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาอยูไป
อยูที่อื่น จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหม ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ................................................................
วันที่................เดือน..............................................พ.ศ…….........
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตรประชาชนเลขที่
.......................................................ออกให ณ .................................................................เมื่อวันที่.................................................
อยูบานเลขที่..................หมูที่ ..............ตรอก/ซอย........................................................ถนน..........................................................
ตําบล................................................อําเภอ............................................................จังหวัด..............................................................
ขอมอบอํานาจให.........................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตรประชาชนเลขที่
...................................................ออก ให ณ..........................................................เมื่อวันที่.........................................................
อยูบานเลขที่.....................หมูที่.........ตรอก/ซอย....................................ถนน................................แขวง/ตําบล..............................
เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด..............................................................................................................
เปนผูมีอํานาจกระทําการแทนขาพเจา ในกิจการดังตอไปนี้
(
(
(
(

) ยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ
) รับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ ดวยเงินสด
) รับเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ โดยโอนผานบัญชีธนาคารผูรับมอบอํานาจ
) เปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/คนพิการ
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ.......................................................................ผูมอบอํานาจ
(..........................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(..........................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(.......................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(....................................................................)

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที่ ................................................................
วันที่................เดือน..............................................พ.ศ…….........
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา........................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร....................................................................
เลขที่.......................................................ออกให ณ ...............................................เมื่อวันที่.................................อยูบานเลขที่..............................
หมูที่ ..............ตรอก/ซอย........................................................ถนน..........................................................แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ............................................................จังหวัด..............................................................
ขอมอบอํานาจให.........................................................................................ซึ่งเปนผูถือบัตร.................................................................
เลขที่...................................................ออก ให ณ..........................................................เมื่อวันที่...............................อยูบานเลขที่...........................
หมูที่....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน...........................................แขวง/ตําบล..................................................................
เขต/อําเภอ.............................................................จังหวัด................................................................................
เปนผูมีอํานาจรับเงิน...........................................................ในปงบประมาณ พ.ศ.25๖2 แทนขาพเจาและมีระยะเวลาการมอบ
อํานาจไมเกินปงบประมาณ พ.ศ.25๖2
ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจาไดกระทําดวยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือ ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว
ลงชื่อ.......................................................................ผูมอบอํานาจ
(................................................................)
ลงชื่อ......................................................................ผูรับมอบอํานาจ
(..................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(...............................................................)

ทะเบียนเลขที่......................../2559
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน:ผูยื่นคําขอฯแทน ตามหนังสือมอบอํานาจเกี่ยวของกับคนพิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเปน  บิดา  มารดา  บุตร  สามี ภรรยา  พี่นอง  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ
ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ)...........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน --–- ที่อยู...................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….โทรศัพท...........................................................................................
ขอมูลคนพิการ

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

คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว อื่น ๆ (ระบุ).......................................................
ชื่อ......................................................................................นามสกุล.............................................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ. ..........................อายุ..................ป สัญชาติ.........................มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบาน
เลขที่..............หมูที่............. ตรอก/ซอย.............................ถนน..................................หมูบาน/ชุมชน...................................................................
ตําบล.......................................................................อําเภอ...............................................................จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย. ......................................................โทรศัพท.....................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคําขอ --–-
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปญญา
 ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางการเรียนรู
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หมาย
 แยกกันอยู  อื่น ๆ......................................................
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได.......................................................................โทรศัพท...............................................................................................
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรับเบี้ยยังชีพ  เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา) เขามาอยูใหม
เมื่อ.....................................................................................
 ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………
 มีอาชีพ (ระบุ) ................................................................รายไดตอเดือน (ระบุ)............................................................(บาท)
 มีความประสงครับการฝกอาชีพ........................................................................................................................................................................
มีความประสงคจะขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1วิธี)
 รับเงินสดดวยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิ  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล
ธนาคาร.......................................................................สาขา............................................เลขที่บัญชี ---
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ(ในกรณียื่นคําขอฯแทน)
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................................ผูยื่นคําขอ
(..................................................................)

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

หมายเหตุ ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก และทําเครื่องหมาย ในชอง  หนาขอความที่ตองการ

-2ความเห็นเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..............................................................……………………………….
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
--–- แลว
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
 เปนผูที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..................................................................................................

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไมสมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................
(
)

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

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

(..............................................................................)
เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน

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

คําสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไมรับขึ้นทะเบียน  อื่น...............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................................................
(นายทวีศักดิ์ ขัติวงษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง
วันที่.............. เดือน....................... พ.ศ. 2559

(ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการที่ยื่นคําของลงทะเบียนเก็บไว)

.

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่..................เดือน................................. พ.ศ. ............................................
การลงทะเบี ยนครั้งนี้ เพื่ อขอรับ เงินเบี้ ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจะไดรับเงินเบี้ยความพิการใน
เดือนถัดไป ในอัตราเดือนละ ๘00 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

