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งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการสังคม 
 
 

หลักเกณฑ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2553 กำหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความ

พิการ ในปงบประมาณถัดไป ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกำหนดหลักเกณฑ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

  1. มีสัญชาติไทย 

  2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

  3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงิน

เบ้ียความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

วิธีการ 
1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคำขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณ 

สถานท่ีและภายในระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกำหนด 

2. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปน

ผูไดลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แลว 

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการไดยายท่ีอยู และยังประสงคประสงคจะรับเงินเบ้ียความพิการตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

 
 

 สถานท่ีใหบริการ 
สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุร/ีติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่องทางการให้บริการ 
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ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 นาที 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท่ีประสงคจะขอรับเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอำนาจ ยื่นคำขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคำรองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

20 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
 

10 นาที องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียความ
พิการประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

4) 
 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมี
รูปถายพรอมสำเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผู
พิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคำขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปน
ผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแต

- 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
กรณีการยื่นคำขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอํานาจหรือดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน ผูยื่นคําขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจ

เก่ียวของกับคนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดย บิดา – มารดา สามี – ภรรยา ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ 

ชื่อ – สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ)....................................................................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน     -                -                    -        -     ท่ีอยู.................................................... 

.............................................................................................................................โทรศัพท.................................... 

 

ขอมูลคนพิการ 

เขียนท่ี..................................................... 

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

 

คํานําหนานาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ (ระบุ)................. 

ชื่อ................................นามสกุล..................................เกิดวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ.....................

อาย.ุ..................ป สัญชาต.ิ.................มีชื่ออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี...........................หมูท่ี.......................

ตรอก / ซอย...................................ถนน................................ตําบล........................... อําเภอ.............................

จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย .................................. โทรศัพท.................................................. 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการท่ียื่นคําขอ       -                  -                      -        -             

ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น                        ความพิการทางออทิสติก 

      ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย   ความพิการทางสติปญญา 

      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ความพิการทางการเรียนรู 

        ความพิการทางจิตใจหรือพิการ    

สถานภาพสมรส        โสด   สมรส   หมาย   หยาราง   แยกกันอยู    อ่ืน ๆ........................... 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได.................................................................................โทรศัพท............................ 

เก่ียวของโดยเปน  บิดา - มารดา    บุตร    สามี - ภรรยา    พ่ีนอง    อ่ืน ๆ................................. 

ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไมเคยไดรับเบี้ยยังชีพ     เคยไดรับ(ยายภูมิลําเนา)เขา

มาอยูใหม เม่ือ ................................................ 

 ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  อ่ืน ๆ ระบ.ุ.............................. 

 ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตัวเอง         มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  

 ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได       มีอาชีพ (ระบุ)...................................................................

รายไดตอเดือน(ระบุ)...................................(บาท) 

 

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
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หมายเหตุ : ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทำเครื่องหมาย √ ในชอง � หนาขอความท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖โดยวิธีดังตอไปนี้(เลือก ๑ วิธี) 

 รับเงินสดดวยตนเอง            รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

 โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ      โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบ

อํานาจจากผูมีสิทธิ ธนาคาร..............................................................สาขา............................................................ 

เลขท่ีบัญช.ี...........................................................................                                         

พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ สําเนาบัตรอ่ืน ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย 

 สําเนาทะเบียนบาน 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงินเบี้ยความพิการขอรับเงินผานธนาคาร) 

 หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคํา

ขอฯ แทน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุก

ประการ 

(ลงชื่อ).........................................ผูยื่นคําขอ     (ลงชื่อ)...............................................เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

       (..................................................)                (..................................................) 
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
.............................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
---- แลว 
 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  
 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ ดังนี้ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
   (ลงช่ือ).................................................................. 
   (............................................................) 
                    เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลบางเดชะ 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 
 สมควรรับข้ึนทะเบียน   ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ) .......................................................... 
                          ( .................................. ) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ) .......................................................... 
                          ( .................................... ) 
กรรมการ (ลงช่ือ) .......................................................... 
                          ( ................................... ) 

คำส่ัง 
           รับข้ึนทะเบียน     ไมรับข้ึนทะเบียน   อื่นๆ .............................................................................................. 
                                             ลงช่ือ) .......................................................... 
                                                         นายกองคการบริหารสวนตำบล  

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ. ........................................ 
  การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเริ่มรับเงิน 
เบ้ียความพิการต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท ภายในวันท่ี ๑๐ ของ
ทุกเดือนกรณีคนพิการยายท่ีอยูไปอยูท่ีอื่น (ต้ังแตวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จะตองไป
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท้ังนี้
เพื่อรักษาสิทธิใหตอเนื่อง 
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หนังสือมอบอํานาจ 

ท่ี....................................................... 

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

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา .............................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร................................  

เลขท่ี.......................................................................ออกให ณ.....................................เม่ือวันท่ี...........................    

อยูบานเลขท่ี................หมู...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตําบล..................................

เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด ..........................................  รหัส ไปรษณีย ..................................... 

 ขอมอบอํานาจให ............................................................................ซ่ึงเปนผูถือบัตร...............................  

เลขท่ี.......................................................................ออกให ณ.....................................เม่ือวันท่ี...........................    

อยูบานเลขท่ี................หมู...........ตรอก/ซอย...................ถนน.......................แขวง/ตําบล..................................

เขต/อําเภอ.....................................จังหวัด ..........................................  รหัส ไปรษณีย ..................................... 

  

เปนผูมีอํานาจ...................................................................................................แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทํา ไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา    

ไดกระทําดวยตนเองท้ังสิ้น 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อ / ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว  

 

ลงชื่อ............................................................ผูมอบอํานาจ 

       (............................................................) 

 

ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบอํานาจ 

       (............................................................) 

 

ลงชื่อ............................................................พยาน 

       (............................................................) 

 

ลงชื่อ............................................................พยาน 

       (............................................................) 
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ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สำนักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน สำนักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 09:44 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


