
                           ทะเบียนเลขท่ี   ................../…………………. 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.   ………………. 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมาย่ืนคําขอลงทะเบียนแทน    :   ผูย่ืนคําขอฯ   แทนหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของ
เก่ียวของกับคนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน   โดยเปน   ⬜   บิดา-มารดา   ⬜   บุตร   ⬜   สามี-ภรรยา   ⬜   พ่ีนอง   ⬜   ผูดูแลคนพิการ  
⬜   อ่ืนๆ   ระบุ   ……………….   ลงทะเบียน   ช่ือ-สกุล   (ผูรับมอบอํานาจ)   …………………………………………………………………………….  

เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ    ⬜-⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜-⬜  

ท่ีอยู…………………………………………..…………………………………………….…………………..………………………………………………………  
โทรศัพท   ………………………………………………………………. 

ขอมูลคนพิการ 
เขียนท่ี….................................................................  

วันท่ี   ..............   เดือน   ..................................   พ.ศ.   .................... 

                                                                  คํานําหนานาม   ⬜   เด็กชาย      ⬜   เด็กหญิง      ⬜   นาย      ⬜   นาง      ⬜   นางสาว   ⬜      อ่ืนๆ   (ระบุ)         ...................... 
ช่ือ      ......................................................................................................................................................................................................... 
เกิดวันท่ี............เดือน   ....................................พ.ศ.   .....................         อายุ...............ป      สัญชาติ................   มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบาน 
เลขท่ี   ...............หมูท่ี   ..............   ตรอก/   ซอย   .........................................   ถนน........................................หมูบาน/ชุมชน   ......................... 
ตําบล   ......................................................         อําเภอ   ...................................................................         จังหวัด   ..............................................
..........รหัสไปรษณีย   ....................................โทรศัพท..................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวคนพิการ/ประชาชน   ท่ีย่ืนคําขอ          ⬜-⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜-⬜  

ประเภทความพิการ ⬜   ความพิการทางการเห็น ⬜      ความพิการทางสติปญญา 
⬜   ความพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย ⬜      ความพิการทางการเรียนรู 
⬜   ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย ⬜         ความพิการทางออทิสติก 
⬜   ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  

สถานภาพสมรส         ⬜   โสด         ⬜   สมรส      ⬜   หมาย      ⬜   หยาราง         ⬜   แยกกันอยู         ⬜   อ่ืน   ๆ    ................................................. 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได   ..................................................................................โทรศัพท............................................................... 
ขอมูลท่ัวไป   :    สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ   ⬜   ยังไมเคยไดรับเบ้ียยังชีพ   ⬜      เคยไดรับ   (ยายภูมิลําเนา)   เขามาอยูใหม  
เม่ือ   ........................................................................................................................................................................................................ 
⬜   ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ   ⬜   ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   ⬜      อ่ืนๆ   (ระบุ)   ................................................. 
⬜   มีอาชีพ   (ระบุ)   ........................................................   รายไดตอเดือน   (ระบุ)...........................................(บาท)  
⬜   มีความประสงครับการฝกอาชีพ   …………………………………………………………………………………………….............................. 

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ      ประจําปงบประมาณ      พ.ศ.   ……………..      โดยวิธีดังตอไปน้ี       (เลือก   ๑   วิธี)  
⬜   รับเงินสดดวยตนเอง ⬜   รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล 
⬜   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ ⬜   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ/ผูดูแล 

ธนาคาร   ......................................................   สาขา      ......................................   เลขท่ีบัญชี          ⬜⬜⬜-⬜-⬜⬜⬜⬜⬜-⬜ 
พรอมแนบเอกสาร   ดังน้ี 
⬜      สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ                                    ⬜      สําเนาทะเบียนบาน 
⬜      สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   (ในกรณีผูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
⬜      หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ   ผูดูแลคนพิการ   และผูรับมอบอํานาจ   (ในกรณีย่ืนคํา
ขอฯ   แทน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)   .   ...................................................................         ผูย่ืนคําขอ                                                (ลงช่ือ)   ................................................................... 
เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
          (......................................................................)                                     (.....................................................................)   
หมายเหตุ   :       ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก   และทําเคร่ืองหมาย      ✓      ในชอง      ⬜         หนาขอความท่ีตองการ  

 
 
   



-   ๒   – 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
                     ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ   นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     

⬜-⬜⬜⬜⬜-⬜⬜⬜⬜⬜-⬜⬜-⬜ 

แลว  

⬜  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
⬜   เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ   เน่ืองจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  

 
(ลงช่ือ)                  ...............................................   
             (...............................................) 
                                                            เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ   

เรียน   นายก   เทศมนตรี/อบต.   ........................................... 
                     คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว   มีความ
เห็นดังน้ี 

⬜  สมควรรับข้ึนทะเบียน    ⬜      ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ      (ลงช่ือ)      ...........................................................  
                           (                                             ) 
กรรมการ   (ลงช่ือ)         ...........................................................   
                           (                                             ) 
กรรมการ   (ลงช่ือ)            ...........................................................   
                             (                                            ) 
 

คําส่ัง 
⬜      รับข้ึนทะเบียน     ⬜  ไมรับข้ึนทะเบียน      ⬜  อ่ืน   ๆ

.................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................
.................................... 

         (ลงช่ือ)   .................................................................................. 

นายก   เทศมนตรี/นายก   อบต.   .............................................................. 

                     วัน/เดือน/ป      ............................................................................ 
 

 

 
ตัดตามรอยประใหคนพิการท่ีย่ืนคําขอลงทะเบียนเก็บไว            _             _  _    _             _  

ย่ืนแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี   .......................   เดือน   ...........................................   พ.ศ.   .... 

การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะไดรับเงิน             
เบ้ียความพิการ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน                     
กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน (ต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จะตองไปลงทะเบียนย่ืน                   
คําขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท้ังน้ีเพ่ือเปนการรักษาสิทธิให       
ตอเน่ือง 
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