ทะเบียนเลขที่ ........................../2554

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทําเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

ผู้ยื่นคําขอฯ ( ) แจ้งด้วยตนเอง
( ) ผู้ยนื่ คําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ เกี่ยวข้องเป็น...............................กับคนพิการที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล ...............................................................เลขประจําตัวประชาชน    
ที่อยู่...............................................................................................................................................โทรศัพท์ ..............................
ที่เขียน...........................................................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ.................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ............................................................................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.................................พ.ศ................อายุ..................ปี สัญชาติ.....................อาชีพ...................................
มีชื่อยู่ในสําเนาทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53210 .โทรศัพท์
.
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที่ยนื่ คําขอ    
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก
 ความพิการทางการได้ยนิ หรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 ความพิการทางการเรียนรู้
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ ........................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ ................................................................โทรศัพท์..................................................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พี่นอ้ ง  อืน่ ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ
 ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ย้ายภูมลิ ําเนาเข้ามาอยูใ่ หม่ เมือ่ วันที่
.
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มสี ิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
ธนาคาร กรุงไทย สาขา
เลขที่บัญชี    -  -      - 
ชื่อบัญชี
.
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ยนื่ คําขอ/ผูย้ ื่นฯแทน (ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
(........................................................)
(.....................................................)
ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว้

ยื่นคําขอลงทะเบียนเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 ในอัตราเดือนละ 500 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการย้าย
ภูมิลําเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนตุลาคม 2556

.

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ดังนี้
..............................................................................................................................................

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งยั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(

)

(ลงชื่อ)

(

)

ประธานกรรมการฯ

.
)

(

กรรมการฯ

กรรมการฯ
.

คําสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน
 ไม่รับขึ้นทะเบียน
 อื่น ๆ ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)

.

(
นายกเทศมนตรีตําบลทุ่งยั้ง
วัน/เดือน/ปี

)
.

ทะเบียนเลขที ........................../2553
แบบคําขอขึนทะเบียนรับเงินเบียความพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ผูย้ นคํ
ื าขอฯ ( ) แจ้งด้วยตนเอง
( ) ผูย้ นคํ
ื าขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกียวข้องเป็ น....................................กับคนพิการทีขอขึนทะเบียน
ชือ – สกุล ...................................................................เลขประจําตัวประชาชน    
ทีอยู.่ ..................................................................................................................................................โทรศัพท์ ..............................
ทีเขียน...........................................................
วันที................เดือน.................................พ.ศ...................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชือ......................................................นามสกุล..............................................................
เกิดวันที.............เดือน............................................พ.ศ................อายุ..................ปี สัญชาติ.........................อาชีพ.............................
มีชือยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที..........................หมู่ที....................ตรอก/ซอย.....................................................................................
ถนน......................................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................................โทรศัพท์..................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการทียืนคําขอ    
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม หรื อออทิสติก
 ความพิการทางการได้ยนิ หรื อสื อความหมาย
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการเคลือนไหวหรื อทางร่ างกาย
 ความพิการทางการเรี ยนรู ้
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อืน ๆ .....................................................
บุคคลอ้างอิงทีสามารถติดต่อได้ ................................................................โทรศัพท์..................................................................
เกียวข้องโดยเป็ น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี - ภรรยา  พีน้อง  อืน ๆ ..................................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพผูส้ ู งอายุ
 ได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
มีความประสงค์ขอรับเงินเบียความพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยวิธีดงั ต่อไปนี (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลทีได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคลทีได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร
เลขทีบัญชี    -  -      - 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี
 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  สําเนาทะเบียนบ้าน  หนังสื อรับรองเป็ นผูด้ ูแลคนพิการ
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบียความพิการขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบอํานาจ (ในกรณี ยนคํ
ื าขอฯ แทน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตนเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชือ)...........................................................ผูย้ นคํ
ื าขอ (ลงชือ)............................................................เจ้าหน้าทีผูร้ ับลงทะเบียน
(............................................................)
(...........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความทีไม่ตอ้ งการออก และทําเครื องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความทีต้องการ
/-2- ความเห็น...

-2ความเห็นเจ้ าหน้ าทีผ ้ ูรับลงทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     แล้ว
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็ นผูท้ ีขาดคุณสมบัติ ดังนี
..............................................................................................................................................

(ลงชือ)....................................................... เจ้าหน้าทีผูร้ ับลงทะเบียน
(.......................................................)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยัง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี
 สมควรรับขึนทะเบียน
 ไม่สมควรรับขึนทะเบียน
(ลงชือ)................................................... (ลงชือ) ..................................................... (ลงชือ) .....................................................
(

นายมงคล คิมสิ งห์

ประธานกรรมการฯ

)

(

นายประกิจ จันมี

)

กรรมการฯ

( นางสาวประกอบ ทิพย์ตึก )

กรรมการฯ

คําสั ง
 รับขึนทะเบียน
 ไม่รับขึนทะเบียน
 อืน ๆ .............................................. ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

(ลงชือ) .............................................................
(
)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทุ่งยัง
วัน/เดือน/ปี ............................................

