
 

              แบบคําขอมบีัตรประจําตัวผูพกิาร 

 

 

 

 

 

  ขอมีบัตรครั้งแรก 
  ขอมีบัตรเนื่องจาก     บัตรเดิมหมดอายุ             ชํารุด 
                                 สูญหาย                        มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเก่ียวกับคนพิการ 
                                 อายุครบหกสิบปบริบูรณ 
ขอ 1 ขอมูลคนพิการ 
     1.1  คํานําหนานาม       เด็กชาย         เด็กหญิง         นาย         นาง         นางสาว      
                                    อื่น ๆ (ระบุ).......................................      
     1.2  ชื่อ-สกุล...................................................................... เกิดเมื่อวันที่ ........... เดือน.............................. พ.ศ................... 

     1.3  เลขบัตรประจําตัวประชาชน    ---- 
     1.4  ศาสนา               พุทธ              คริสต            อิสลาม      อื่น ๆ (ระบุ)......................................   
     1.5  สถานภาพสมรส    โสด               สมรสอยูดวยกัน            หมาย  
     1.6  ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ........................ หมูที่ .............. ตรอก/ซอย ................................................................... 
            ถนน........................................ หมูบาน .................................................ตําบล/แขวง ..................................................            
            อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย.............................. 
            โทรศพัท ............................................ โทรสาร...................................... E-mail:……………………….….......……..………… 
     1.7  ที่อยูในปจจุบัน เลขที่...................... หมูที่............ ตรอก/ซอย ..............................................ถนน................................ 
            หมูบาน..........................................ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต............................................            
            จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท ........................................................ 
            โทรสาร............................................. E-mail:…………………...............................…….………..………… 
     1.8  การศึกษา          ไมไดเรียน              เรียน       
            กรณีไดเรียน จบการศึกษาสูงสุด 
              ประถมศึกษา             มัธยมศกึษาตอนตน             มัธยมศกึษาตอนปลาย 
              ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)            
              อนุปริญญาตรี ระบุสาขาวิชาที่จบการศกึษา.........................................................................................................                               
              ปริญญาตรี ระบุสาขาวิชาที่จบการศึกษา..............................................................................................................                               
              สูงกวาปริญญาตรี ระบุสาขาวิชาที่จบการศึกษา....................................................................................................                               
              อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................................................                 
 

รูปถาย 

คนพิการ 

หนว่ยงานทีรบัคาํขอ.......................................................... 

วนัท ี............เดือน ........................ พ.ศ.................. 
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     1.9  อาชีพ  
             ไมไดประกอบอาชีพ สาเหตุ ...................................................................................................................................             
            ประกอบอาชีพ 
              เกษตรกรรม             รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ             ลูกจางเอกชน 
              รับจางทั่วไป             ธุรกิจสวนตัว                         อาชีพอ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
    1.10 รายไดจากการประกอบอาชีพของคนพิการ............................................. บาท/เดือน 
    1.11 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน (คํานวณจากรายไดของทุกคนในครอบครัว)................................................. บาท 
    1.12 จํานวนบุคคลที่คนพิการตองอุปการะ (ถามี)........................................... คน 
    1.13 ประเภทความพิการ(สอดคลองกับเอกสารับรองความพิการ / คูมือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการตาม
ประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย) 
              ทางการมองเห็น           ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย         ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 
              ทางจิตใจหรือพฤติกรรม           ทางสติปญญา          ทางการเรียนรู          ทางออทิสติก 
ขอ 2  ขอมูลผูดูแลคนพิการ 
     2.1  ผูดูแลคนพิการ                 ไมมี              มี  (กรอกขอมูลขอ 2.2)       
     2.2  กรณีมีผูดูแลคนพิการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            (1)  คาํนําหนานาม   เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อื่น ๆ (ระบุ)......................   
            (2)  ชื่อ-สกุล......................................................................................... 

            (3)  เลขบัตรประจําตัวประชาชน    ---- 

                  เลขหนังสือเดินทาง .............................................................................(กรณีผูดูแลเปนชาวตางชาติ) 
            (4)  ความสัมพันธกันคนพิการ    บิดามารดา       บุตร          สามีหรือภรรยา          พี่นอง 
                                                    ปูยาตายาย       ลุงปานาอา    บุคคลอื่น (ระบุ).................................... 
            (5)  ท่ีอยูในปจจุบัน เลขที่.................... หมูที่............ ตรอก/ซอย ........................................ถนน................................ 
                  หมูบาน..........................................ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.........................................            
                  จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย............................ โทรศัพท .................................................... 
                  โทรสาร............................................. E-mail:…………………...............................…….………..………… 
            (6)  รายไดเฉลี่ยของผูดูแล ................................................. บาท / เดือน 
 

            ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ     ยินยอม      ไมยินยอม ใหเจาหนาที่เปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของคนพิการและผูดูแลคนพิการเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตอไปได          
 
 
           ลงชื่อ.......................................................                         ลงชื่อ....................................................... 
                 (.....................................................)                                (.....................................................) 
                              คนพิการ                                                        ผูรับมอบอํานาจ/ผูแทน 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน    ---- 
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ความเห็นของเจาหนาที่รับคําขอ 
ไดตรวจสอบแลว เห็นวาเอกสารประกอบคําขอมีบัตรครบถวน   เห็นควร   ไมเห็นควร  ใหออกบัตรประจําตัวคนพิการ 
 
 
                                                 ลงชื่อ............................................................ 
                                                       (............................................................) 
                                                 ตําแหนง......................................................... 
                                                                  เจาหนาที่รับคําขอ 
 
ความเห็นของเจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตร 
        อนุมัติออกบัตรประจําตัวคนพิการ 
        ไมอนุมัติ เนื่องจากความพิการ ไมเปนไปตามคูมือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ ตามประกาศของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
        ความเห็นอ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................... 
 
 
                                                 ลงชื่อ............................................................ 
                                                       (............................................................) 
                                                 ตําแหนง......................................................... 
                                                              เจาหนาที่ผูมีอํานาจออกบัตร 
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