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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลต าบลน า้โสม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลต าบลน า้โสม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน และย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: กองสวสัดิการสงัคม  เทศบาลต าบลน า้โสม  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 1-30  พฤศจิกายน  ของทกุปี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน     98 %   (ของผู้ ท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายฯ)  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ   
22/05/2558 11:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาลต าบลน ้าโสม )/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
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 ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินก าหนด 
 หลกัเกณฑ์ 
 
ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี  ้
 
 1. มีสญัชาตไิทย 
 
 2. มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามทะเบียนบ้าน 
 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี 
 
ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 
 
 วิธีการ 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพิการท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายท่ีอยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการต้องไปแจ้ง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไป 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจย่ืนค าขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

15 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กองสวสัดิการ
สงัคม 

เทศบาลต าบล
น า้โสม 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 25 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
        ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมการ
คณุภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
ส าเนา 

ส านกัทะเบียน
อ าเภอน า้โสม 

1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 
ทะเบียนบ้าน
พร้อมส าเนา 

ส านกังานทะเบียน 
อ าเภอน า้โสม 

1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่น
ธนาคาร) 

ธนาคารออมสิน 
หรือ ธนาคาร ธกส.
สาขาน า้โสม 
เทา่นัน้ 

1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหนว่ยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีย่ืนค า
ขอแทน) 

ส านกังานทะเบียน
อ าเภอน า้โสม 

1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผู้ดแูลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

ธนาคารออมสิน 
หรือ ธนาคาร ธกส.
สาขาน า้โสม 
เทา่นัน้ 

1 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผู้ เยาว์
ซึง่มีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์
หรือผู้อนบุาล
แล้วแตก่รณีการ
ย่ืนค าขอแทน
ต้องแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผู้แทนดงักลา่ว) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

- ไม่มี 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) และ ศนูย์บริการประชาชนเทศบาลต าบลน า้โสม 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ตัวอย่างแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 

ทะเบียนเลขที่….................../2557 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพกิาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เฉพาะกรณีคนพกิารมอบอ านาจให้บุคคลอืน่มายืน่ค าขอลงทะเบียนแทน : ผูย้ื่นค าขอฯ แทน ตามหนงัสือมอบอ านาจ เก่ียวขอ้งกบั
คนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี – ภรรยา   พ่ีนอ้ง  ผูดู้แลคนพิการ อ่ืน ๆ 
(ระบุ)............... 
ลงทะเบียน ช่ือ – สกลุ (ผูรั้บมอบอ านาจ)............................................................................เลขประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 

----  ท่ีอยู.่...................................................................................... 
.....................................................................................................โทรศพัท.์................................................................... 
ข้อมูลคนพกิาร 

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

                       วนัท่ี......................เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 

 ค าน าหนา้นาม  เดก็ชาย    เดก็หญิง     นาย    นาง     นางสาว    อ่ืน  ๆ (ระบุ)...................................... 

ช่ือ.................................................................นามสกลุ..................................................................................................................... 

เกิดวนัท่ี...................เดือน....................................พ.ศ.....................อาย.ุ...................ปี  สญัชาติ....................มีช่ืออยูใ่นส าเนา

ทะเบียนบา้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย...........-................ถนน................-.....................หมู่บา้น/ชุมชน

..............................................ต าบล.................................อ  าเภอ/เขต.................น ้าโสม.....................จงัหวดั...................อุดรธานี 

รหสัไปรษณีย.์...........41210....................................โทรศพัท.์............................................................. 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของคนพิการท่ียื่นค าขอ ---- 
ประเภทความพิการ    ความพิการทางการเห็น                    ความพิการทางสติปัญญา 
       ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย            ความพิการทางการเรียนรู้ 
       ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย         ความพิการทางออทิสติก 
       ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    
สถานภาพสมรส    โสด       สมรส       หมา้ย       หยา่ร้าง       แยกกนัอยู ่      อ่ืน ๆ ……………………… 

บุคคลอา้งอิงท่ีสามารถติดต่อได.้............................................................................โทรศพัท.์...................................................... 
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ข้อมูลทัว่ไป : สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ             

 ยงัไม่เคยไดรั้บเบ้ียยงัชีพ            เคยไดรั้บ (ยา้ยภูมิล าเนา) เขา้มาอยูใ่หม่เม่ือ................................................... 

 ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ    ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์        อ่ืน ๆ ………… 

 ไม่สามารถใชชี้วิตประจ าวนัดว้ยตนเอง    มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ    ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้

 มีอาชีพ (ระบุ)......................................................................รายไดต่้อเดือน (ระบุ)...............................................(บาท) 

มีความประสงคข์อรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  โดยวิธีดงัต่อไปน้ี (เลือก 1 วิธี) 

 รับเงินสดดว้ยตนเอง          รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

 โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ  โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 

  ธนาคารออมสิน สาขาน ้าโสม เลขท่ีบญัชี ---- 

  ธนาคาร ธกส. สาขาน ้าโสม เลขท่ีบญัชี ---- 

พร้อมเอกสารดงันี ้

 ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ หรือส าเนาบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  

 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูข้อรับเงินเบ้ียความพิการประสงคข์อรับเงินผา่นธนาคาร) 

 หนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 

 ขา้พเจ้าขอรับรองว่าขา้พเจ้าเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น  และขอรับรองว่าขอ้ความดงักล่าวข้างตน้เป็นความจริงทุก

ประการ 

 

      (ลงช่ือ)............................................................ผูย้ื่นค าขอ (ลงช่ือ)...............................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียน 

   (..........................................................)                         (………………………………)  
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ความเห็นเจ้าหน้าทีผู้่รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติั 
        ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของนาย/นาง/นางสาว 
............................................................................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
---- แลว้ 
 เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น  
 เป็นผูข้าดคุณสมบติั  เน่ืองจาก
........................................................................................... 
………………………………………...…………………
…………………………………………………….…….. 
  (ลงช่ือ) 

                 (นางอมรรัตน์   บงบุตร)  
                       นกัพฒันาชุมชน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลน ้าโสม 
         คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัไดต้รวจสอบแลว้   
มีความเห็นดงัน้ี 
 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)             

                      (นายณฐัพงศ ์ ขจรนาม) 
                   ต  าแหน่ง   ปลดัเทศบาลต าบลน ้าโสม 
กรรมการ (ลงช่ือ)             
                     (.....................................................) 
              ต าแหน่ง.............................................หมู่.......   
  กรรมการ (ลงช่ือ)             
                        (นางสาวธนภคพร   นูกลึง) 
            ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม 

ค าส่ัง 
       รับลงทะเบียน        ไม่รับลงทะเบียน           อ่ืน ๆ........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                (ลงช่ือ) 

(นายฎ าริ    หงษาพนัธ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลน ้าโสม 

วนั/เดือน/ปี.................................................................. 
 

ตดัตามรอยเส้นประ ใหผู้พ้ิการท่ียืน่ค  าขอลงทะเบียนเก็บไว ้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ยืน่แบบค าขอลงทะเบียนเม่ือวนัท่ี .............................เดือน ......พฤศจิกายน....พ.ศ. 2557 

             การลงทะเบียนคร้ังน้ี เพื่อรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยจะเร่ิมรับเงิน 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุั้งแต่เดือนตุลาคม  2558 ถึงเดือนกนัยายน 2559 ภายในวนัท่ี 10 ของทุกเดือน  กรณีผูพ้ิการยา้ยท่ีอยูไ่ป
อยูท่ี่อ่ืน(ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558)  จะตอ้งไปลงทะเบียนยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการ                       
ณ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาสิทธ์ิใหต่้อเน่ือง 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย รามจินตมาศ 
อนุมัตโิดย ชยัพฒัน์ไชยสวสัดิ์ 
เผยแพร่โดย AREEYA 

KONGKANCHANATHIP 
 

 
 

 


