ทะเบียนเลขที* ..................../2560

แบบคําขอขึน) ทะเบียนรับเงินเบีย) ยังชีพคนพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ผูย้ นื* คําขอฯ

[ ] แจ้งด้วยตนเอง
[ ] ผูย้ นื* คําขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอํานาจ เกี*ยวข้องเป็ น...................................กับคนพิการที*ขอขึGนทะเบียน
ชื*อ – สกุล ............................................................................... เลขประจําตัวประชาชน £-££££-£££££-£££
ที*อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................ โทรศัพท์ .........................................................................................................
เขียนที* ..........................................
วันที* ........... เดือน ............................. พ.ศ.25.........
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ชื*อ........................................................ นามสกุล..................................................
เกิดวันที* .................. เดือน ................................................ พ.ศ. .................... อายุ .................... ปี สัญชาติ .........................................
มีชื*ออยูใ่ นสําเนาทะเบียนบ้านเลขที* ..................... หมู่ที*.............. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ...............................................
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต สามเงา จังหวัด ตาก รหัสไปรษณี ย ์ 63130 โทรศัพท์..................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการที*ยนื* คําขอ £-££££-£££££-£££
ประเภทความพิการ £ ความพิการทางการเห็น
£ ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม หรื อออทิสติก
£ ความพิการทางการได้ยนิ หรื อสื* อความหมาย
£ ความพิการทางสติปัญญา
£ ความพิการทางการเคลื*อนไหวหรื อทางร่ างกาย
£ ความพิการทางการเรี ยนรู ้
สถานภาพ £ โสด £ สมรส £ หม้าย £ หย่าร้าง £ แยกกันอยู่ £ อื*นๆ ........................................
บุคคลอ้างอิงที*สามารถติดต่อได้ ................................................................. โทรศัพท์ .................................................
เกี*ยวข้องโดยเป็ น £ บิดา-มารดา £ บุตร £ สามี-ภรรยา £ พี*นอ้ ง £ อื*นๆ.........................................
สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ £ ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบีGยยังชีพ £ ได้รับการสงเคราะห์เบีGยยังชีพผูส้ ู งอายุ
£ ได้รับการสงเคราะห์เบีGยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
มีความประสงค์ ขอรับเงินเบีย) ความพิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยวิธีดงั ต่ อไปนี) ( เลือก 1 วิธี )
£ รับเงินสดด้วยตนเอง
£ รับเงินสดโดยบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
£ โอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามผูม้ ีสิทธิ
£ โอนเข้าบัญชีเงินฝากในนามบุคคลที*ได้รับมอบอํานาจจากผูม้ ีสิทธิ
£ ธนาคาร ........................................
เลขที*บญั ชี £££-£-£££££-£
พร้ อมแนบเอกสาร ดังนี)
£ สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรื อสําเนาบัตรอื*น ที*ออกโดยหน่วยงานของรัฐที*มีรูปถ่าย
£ สําเนาทะเบียนบ้าน
£ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผขู ้ อรับเงินเบีGยความพิการขอรับเงินผ่านธนาคาร)
£ หนังสื อมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ ( ในกรณี ยนื* คําขอฯ แทน )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชืM อ ................................................... ผู้ยืMนคําขอ
(.................................................)

(ลงชืM อ) ................................................... เจ้ าหน้ าทีผM ู้รับจะทะเบียน
(.................................................)

หมายเหตุ ให้ ขดี ฆ่ าข้ อความทีไM ม่ ต้องการ และทําเครืM อง P ในช่ อง £ หน้ าข้ อความทีตM ้ องการ

-2ความเห็นของนายทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ ( นาย/นางสาว/นาง) ...............................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน £-££££-£££££-£££ แล้ว
£ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
£ เป็ นผูท้ ี*ขาดคุณสมบัติ
.......................................................................................................................................................

(ลงชื*อ) ................................................... เจ้าหน้าที*ผรู ้ ับจดทะเบียน
(..............................................................)
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลอรพิมพ์
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็น ดังนีG
£ สมควรขึGนทะเบียน
£ ไม่สมควรรับขึGนทะเบียน
(ลงชื*อ) ..................................................
(..............................................)
ประธานกรรมการฯ
คําสัง*

(ลงชื*อ) .....................................................
(.............................................)
กรรมการฯ

(ลงชื*อ).............................................
(..........................................)
กรรมการฯ

£ รับขึGนทะเบียน
£ ไม่รับขึGนทะเบียน
£ อื*นๆ ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

(ลงชื*อ) ..................................................
(
)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลสามเงา
วัน/เดือน/ปี .....................................

หนังสื อมอบอํานาจ
ที*.......................................................
วันที*.............. เดือน ..................... พ.ศ. ...............
โดยหนังสื อฉบับนีGขา้ พเจ้า ................................................. ซึ*งเป็ นผูถ้ ือบัตร................................
เลขที*.............................................. ออกให้ ณ ............................. เมื*อวันที* ...................อยูบ่ า้ นเลขที*.................
หมู่ที* ............ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... แขวง/ตําบล ....................... เขต/อําเภอ.......................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..........................................
ขอมอบอํานาจให้ ......................................................... ซึ*งเป็ นผูถ้ ือบัตร....................................
เลขที*.............................................. ออกให้ ณ ............................. เมื*อวันที* ...................อยูบ่ า้ นเลขที*.................
หมู่ที* ............ ตรอก/ซอย ................. ถนน....................... แขวง/ตําบล ....................... เขต/อําเภอ.......................
จังหวัด .................................... รหัสไปรษณี ย ์ ..........................................
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ...ยืMนคําขอขึน) ทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบีย) ความพิการ...แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที*ผรู ้ ับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสื อมอบอํานาจฉบับนีGเสมือนว่าข้
าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทัGงสิG น
เพื*อเป็ นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื*อ/ลายพิมพ์นิGวมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื*อ) ..................................... ผูม้ อบอํานาจ
( .................................. )
(ลงชื*อ) ..................................... ผูร้ ับมอบอํานาจ
( ................................ )
(ลงชื*อ) ..................................... พยาน
( ................................. )
(ลงชื*อ) .................................... พยาน
( ................................. )

