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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงนิเบีย้ควำมพกิำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 
กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้าอ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 14:18  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีท าการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีตนมีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่น
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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 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

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

20 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หลกัฐานประกอบ 
 

/ องค์การบริหาร
สว่นต าบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนค าขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องค์การบริหาร
สว่นต าบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวัคน
พิกำรตำม
กฎหมำยวำ่ด้วย
กำรสง่เสริมกำร

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คณุภำพชีวิตคน
พิกำรพร้อม
ส ำเนำ 

2) 
ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำ 
(กรณีท่ีผู้ขอรับ
เงินเบีย้ควำม
พิกำรประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ยงั
ชีพผู้สงูอำยผุำ่น
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหนว่ยงำน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ำย
พร้อมส ำเนำของ
ผู้ดแูลคนพิกำร
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุำลแล้วแต่
กรณี (กรณีย่ืนค ำ
ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 
สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พร้อมส ำเนำของ

- 1 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้ดแูลคนพิกำร
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้
อนบุำลแล้วแต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิกำรเป็นผู้ เยำว์
ซึง่มีผู้แทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ
หรือคนไร้
ควำมสำมำรถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์
หรือผู้อนบุำล
แล้วแตก่รณีกำร
ย่ืนค ำขอแทน
ต้องแสดง
หลกัฐำนกำรเป็น
ผู้แทนดงักลำ่ว) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

หมายเหตุ(0-7529-2855   ต่อ 101 ) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 

 
ทะเบียนเลขที.่............/...................... 

 
แบบค ำขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ..................  

ผู้ยื่นค ำขอ     ]   [แอ้งต้วยดนเอง  
     ]   [ผู้ยื่นค ำขอกแทนดำมำนังอือมอบอ ำนำอ  เกี่ยวข้องเู้น..........................................กับคนพิกำรที่ขอขร้นทะเบียน  
ช่ือ-อกุล............................................................... ...........ำมำยเลขบดัร้ระชำชน --- 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................

์ทรััพทโ.............................................................................  
          

        เขียนที.่................................................ 
        วันท่ี .............เตือน..............................พ.ั.......... .  
  ต้วยข้ำพเอ้ำ  (นำย/นำง/นำงอำว  )ช่ือ...............................................นำมอกลุ..............................................  
เกิตวันที่ ...............เตือน...............................................พ.ั...................... .อำยุ.......................้ต    อั ชำดิ........................................  
มีชื่ออยู่ในอ ำเนำทะเบยีนบ้ำนเลขที่ ...............................ำมู่ที่................................ดรอก/ยอย..........................................................  
ถนน ...........................................ด ำบล/แขวง......................................................อ ำเ อ/เขด............................................................  
อังำวัต ........................................................รำอัษ้รไสียโ............................................์ทรััพทโ....................................................  
ำมำยเลขบัดร้ระชำชนของคนพิกำรที่ยื่นค ำขอ    --- 
้ระเ ทควำมพิกำร   ควำมพิกำรทำงกำรมองเำ็น   ควำมพิกำรทำงอิดใอำรือพฤดิกรรม ำรือออทิอดิก   
       ควำมพกิำรทำงกำรษต้ยินำรืออื่อควำมำมำย         ควำมพิกำรทำงอดิ้ ั ำ  
       ควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนษำวำรือทำงร่ำงกำย      ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู ้ 
อถำน ำพอมรอ      ์อต     อมรอ     ำม้ำย      ำย่ำร้ำง     แยกกันอยู่   อื่นๆ......................................... 
บุคคลอ้ำงอิงที่อำมำรถดิตด่อษต้ ..................................................................................์ทรััพทโ.......................................................  
เกี่ยวข้อง์ตยเู้น    บิตำ-มำรตำ    บุดร   อำม-ี รรยำ     พี่น้อง    อื่นๆ ...............................................  
อถำน ำพรับอวัอติกำร ำครัฐ  ยังษม่ษต้รับเงินองเครำะำโเบี้ยยังชีพ  ษต้รับเบี้ยยังชีพผูอู้งอำยุ  ษต้รับเบี้ยยังชีพผู้้่วย
เอตอโ 
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 มีควำม้ระองคโขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ้ระอ ำ้ตงบ้ระมำส  พ .ั . 2555 ์ตยวิธีกำรด่อษ้นี้ (เลือก 1  ว  ิธี ) 
 รับเงินอตต้วยดนเอง        รับเงินอต์ตยบุคคลที่ษต้รับมอบอ ำนำออำกผู้มีอิทธิ 
 ์อนเข้ำบั ชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีอิทธิ  ์อนเข้ำบั ชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ษต้รับมอบอ ำนำออำกผู้มีอิทธิ 
ธนำคำร .........................................................................เลขท่ีบั ชี    --- 
พร้อมแนบเอกอำรตังนี ้
อ ำเนำทะเบียนบ้ำน    
อ ำเนำอมุต้ระอ ำดัวคนพิกำรำรือ อ ำเนำบดัรอื่น ที่ออก์ตยำนว่ยงำนของรัฐที่มีรู้ถ่ำย 
อ ำเนำอมุตบ ัชีเงินฝำกธนำคำร (ในกรสผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร้ระองคโขอรับเงินผ่ำน ธนำคำร) 
 ำนังอือมอบอ ำนำอพร้อมอ ำเนำบัดร้ระอ ำดัว้ระชำชนของผูม้อบอ ำนำอและผู้รับมอบอ ำนำอ (ในกรสียื่นค ำขอกแทน)  
          ข้ำพเอ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเอ้ำเู้นผูม้ีคุสอมบดัิครบถ้วนและข้อควำมตังกล่ำวข้ำงด้นเู้นควำมอริงทุก้ระกำร 
 

(ลงช่ือ................................................................ผู้ยื่นค ำขอ        (ลงช่ือ..................................................)เอ้ำำน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน  
                        )...............................................................(        )..........................................................(  

หมำยเหตุ  ใำ้ขีตฆ่ำข้อควำมที่ษมด่้องกำรออกและท ำเครื่องำมำย   ในช่อง       ำน้ำข้อควำมที่ด้องกำร 

 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน   คสะกรรมกำรดรวอออบคสุอมบัด ิ
               ษต้ดรวอออบคสุอมบดัิของ  นำย /นำง/นำงอำว........................................................................................... /  
ำมำยเลขบัดร้ระอ ำดัว้ระชำชน ---   แล้ว 
               เู้นผู้มีคสุอมบัดคิรบถ้วน 
               เู้นผู้ที่ขำตคสุอมบัดิ   ตังนี้.................................................................................................................. 
                             
                 (ลงช่ือ ...................................................... )เอ้ำำน้ำท่ีผู้รบัอตทะเบียน  
             )...................................................................(  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน นำยกองคโกำรบริำำรอ่วนด ำบล้ำงมะผ้ำ  
 คสะกรรมกำรดรวอออบคสุอมบดัิษตด้รวอออบแล้ว  มีควำมเำ็นตังนี้ 
        อมควรรับขร้นทะเบียน 
       ษม่อมควรรบัขร้นทะเบียน 

(ลงช่ือ(        ...............................................)ลงช่ือ(        .................................................)ลงช่ือ...............................................)  
(                  )                 (                                     (               )                                    )  
        ้ระธำนกรรมกำรก                     กรรมกำรก                       กรรมกำรก 
ค ำสั่ง 
   รับขร้นทะเบียน 
   ษม่รับขร้นทะเบยีน 
   อื่น  ๆ  ................................................................................................................................................  
  
    (ลงช่ือ......................................................)  
           ).....................................................(  
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                                                                      ด ำแำน่ง .............................................................. 
                    วัน/เตือน/ต้..................................................  

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

ที.่....................................................... 
วันที่ ................เตือน...............................พ.ั........................ .  

 
 ์ตยำนังอือนบับนี้ข้ำพเอ้ำ ...............................................ยร่งเู้นผู้ถือบัดร................. ................................ 
เลขที่ .................................ออกใำ้ ส.............................เมื่อวันที่.......................................อยู่บ้ำนเลขท่ี................

ำมู่...... ... ..ดรอก/ยอ ย .........................ถนน ..................แขวง/ด ำบล...............................เขด/อ ำเ อ............. .......... 
อังำวัต ..........................................  รำัอ ษ้รไสียโ .......................... ................  
 ขอมอบอ ำนำอใำ้ .........................................................ยร่งเู้นผู้ถือบัดร.......... ............ ...............................  
เลขที่ .................................ออกใำ้ ส.............................เมื่อวันที่.......................................อ ยู่บ้ำนเลขท่ี................

ำมู่...... ... ..ดรอก/ยอย.........................ถนน ..................แขวง/ด ำบล...............................เขด/อ ำเ อ............. .......... 

อังำวัต ..........................................   รำัอ ษ้รไสียโ .......................................... เู้นผู้มีอ ำนำอยื่นค ำร้องขอขร้น
ทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำรแทนข้ำพเอ้ำอนเอร็อกำร 

 ข้ำพเอ้ำขอรับผิตชอบในกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำอษต้กระท ำ ษ้ดำมำนังอือมอบอ ำนำอนี้เอมือนว่ำข้ำพเอ้ำษต้
กระท ำต้วยดนเองทั้งอิ้น 

 เพ่ือเู้นำลักฐำนข้ำพเอ้ำษต้ลงลำยมือชื่อ  /ลำยพิมพโนิ้วมือ ษว้เู้นอ ำคั ด่อำน้ำพยำนแล้ว  
 
 

ลงชื่อ ............................................................ผู้มอบอ ำนำอ  
       )............................................................(  

 
ลงชื่อ ............................................................ผู้รับมอบอ ำนำอ  

       )............................................................(  
 
ลงชื่อ ............................................................พยำน  

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

ลงชื่อ ............................................................พยำน  
       )............................................................(  
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า

อ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรังสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


