
                                                                        
  ทะเบียนเลขท่ี........................../............. 

แบบค าขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเทศบาลต าบกุดแฮด 
 
 
 
 
 
ข้อมูลคนพิการ 
            เขียนทีส่ านักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 
        วันท่ี.................เดือน .........................พ.ศ. ............. 
  ด้วยข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)  ช่ือ....................................................นามสกุล......................................... 
เกิดวันที่............เดือน........................................พ.ศ. ..................อาย.ุ.........ปี  สญัชาติ.............มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน  
เลขท่ี...................... หมู่ที่.........................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง
................กุดบาก...................อ าเภอ/เขต.................กุดบาก…………….จังหวัด....................สกลนคร....................รหสัไปรษณยี์.. 47180............. 
โทรศัพท์..................................................... 
หมายเลขบัตรประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ   --- 
ประเภทความพิการ    ความพิการทางการมองเห็น         ความพิการทางสติปญัญา 
         ความพิการทางการได้ยนิหรือสื่อความหมาย      ความพิการทางการเรียนรู ้
         ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย   ความพิการทางออทิสติก   
                            ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม   
สถานภาพสมรส       โสด     สมรส     หม้าย      หย่าร้าง     แยกกันอยู่   อื่นๆ.................................. 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.....................................................................................โทรศัพท์.................................... 
ข้อมลูทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ   ยังไมไ่ด้รบัเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ    เคยไดร้ับ (  ย้ายภูมลิ าเนา ) เข้ามาอยู่ใหม ่
เมื่อ............................................................................................โทรศัพท์……………………………………………………………………………  
 ได้รบัการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผูสู้งอายุ     ได้รบัการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์   อื่นๆ.......................... 
 ไมส่ามารถใช้ชีวิตประจ าวันดว้ยตนเอง     มีรายได้ไม่เพยีงพอแก้การยังชีพ              ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้
 มีอาชีพ (ระบุ) ............................................................................................... รายได้ต่อเดือน(ระบุ).................................................................................(บาท) 
                  มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ...................ผู้มสีิทธิ/ผู้ดูแล 
 โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ         โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/ผู้ดูแล 
ธนาคาร.....................................บญัชีเลขท่ี....................................................... ช่ือบัญชีธนาคาร...............................................      
พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ         ส าเนาทะเบียนบา้น    
ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายขุอรับเงินฝากธนาคาร) 
 หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯแทน) 
                      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัตคิรบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
(ลงช่ือ....................................................................ผู้ยื่นค าขอ       (ลงช่ือ)...........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
         (..................................................................)                          (...............................................................................)         

 
  หมายเหตุ  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไมต่้องการออกและท าเครื่องหมาย   ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจหรทอกรณีผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจเกีย่วข้องกับคนพิการ 
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็นบิดา– มารดา บุตรสามี-ภรรยาพ่ีน้องผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 
ชื่อ-สกุล.(ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้ดูแลคนพิการ) .................................................................................................................................  
หมายเลขบัตรประชาชน---ที่อยู่........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... โทรศัพท์................................................ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน   คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/  
..........................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
---     แล้ว 
     เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน    
    เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก        
........................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………… 

 
 

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

                  เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด  
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว  มี
ความเห็นดังนี้ 
  สมควรรับลงทะเบียน ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
  
กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................................................  

    ( นายถนอมจิต    โถแก้วเขียว ) 
  
กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................................................  

  ( นายปยิพงษ ์      กันยาสนธิ์) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)...................................................................................... 
                               ( นายเกษมศกัดิ์    ตุพิลา ) 

ค าสั่ง  
         รับขึ้นทะเบียน    ไม่รับขึ้นทะเบียน         อ่ืน  ๆ …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                             (ลงชื่อ)  
(นายเทอดไทย  ไฝชอบ) 

นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 วันที่...............เดือน  …………….. พ.ศ.  ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ทะเบียนเลขที่....................../............... 

ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ..............เดือน .......................     พ.ศ.  .................      
                การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................โดยจะได้รับ

เงิน 
เบี้ยความพิการ ............................................ ในอัตราเดือนละ 800 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนา
ไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องไปลงทะเบียน ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันท ีเพ่ือการรักษา
สิทธิ ให้ต่อเนื่องในกรรับเบี้ยความพิการ 
 
                    (ลงชื่อ....................................................................                   (ลงชื่อ) ............................................... 
                         (..................................................................)                          (..............................................................)         
                                 ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ                                            เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 
ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยื่นลงทะเบียนเก็บไว้ ............................................................................... ..................... 

ทะเบียนเลขที่........................../.............. 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ............เดือน .......................     พ.ศ.  .....................      

                การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................โดยจะได้รับ
เงิน 
เบี้ยความพิการ ............................................ ในอัตราเดือนละ 800 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนา
ไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องไปลงทะเบียน ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที เพ่ือการรักษา
สิทธิ ให้ต่อเนื่องในกรรับเบี้ยความพิการ 
 
                    (ลงชื่อ....................................................................                   (ลงชื่อ)....................... ........................ 
                         (..................................................................)                          (..............................................................)         
                                 ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ                                            เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยื่นลงทะเบียนเก็บไว้ ............................................................................... ..................... 

ทะเบียนเลขที่..................../.............. 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ............เดือน .......................     พ.ศ.  ......................      

                การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................โดยจะได้รับ
เงิน 
เบี้ยความพิการ ............................................ ในอัตราเดือนละ 800 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย้ายภูมิล าเนา
ไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องไปลงทะเบียน ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที เพ่ือการรักษา
สิทธิ ให้ต่อเนื่องในกรรับเบี้ยความพิการ 
                    (ลงชื่อ....................................................................                   (ลงชื่อ).................................... ........... 
                         (..................................................................)                          (..............................................................)         
                                 ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ                                            เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยื่นลงทะเบียนเก็บไว้ ....................................................................................................  

ทะเบียนเลขที่........................../............... 
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ............เดือน .......................     พ.ศ.  ......................      

                การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................โดยจะได้รับ
เงินเบี้ยความพิการ ............................................ ในอัตราเดือนละ 800 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  กรณีคนพิการย้าย
ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืน  จะต้องไปลงทะเบียน ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที เพ่ือการ
รักษาสิทธิ ให้ต่อเนื่องในกรรับเบี้ยความพิการ 
                    (ลงชื่อ....................................................................                   (ลงชื่อ)............................................... 
                         (..................................................................)                          (..............................................................)         
                                 ผูย้ื่นค าขอ/ผู้รับมอบอ านาจ                                            เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 


