
คู�มือการปฏบิตัริาชการ

การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรบัเบีย้ยงัชพีผู �
พิการ

.

งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชมุชน
องค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั

อาํเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี



โทร 042 133300 – 1

คาํนํา
งานพฒันาชมุชน สาํนักปลดั องค �การบรหิารส�วน

ตําบลหนองหลกั มีบทบาทหน�าทีใ่นการจดัสวสัดกิารสงัคม
ให�กบัผู �ด �อยโอกาสทางสงัคมในเขตตําบลหนองหลกั และ
ส�งเสรมิคณุภาพชวีติให �กบับคุคลเหล�านี้รวมทัง้มีบทบาทหน�าที่
ในการดําเนินการรบัลงทะเบยีนผู �พิการเพ่ือรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �
พิการ รวมทัง้การจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู �พิการให�กบับคุคลดงักล�าว
โดยถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิ�งเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพิการ พ.ศ. 2550 และ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด �วยหลกัเกณฑ �การจ�ายเบีย้ความพิการให�คนพิการขององค �กร
ปกครองส�วนท�องถิน่ พ.ศ. 2553 และทีแ่ก �ไขเพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 2
ถงึ ฉบบัที่ 4

ดงันัน้ เพ่ือให �ประชาชนทีม่าขอรบับรกิารได �มีความ
เข �าใจทีถ่กูต �องมีแนวทางในการปฏบิตัหิน�าที่ ชดัเจน ซึง่จะ
นําไปสู�ความสะดวก รวดเร็ว และถกูต �อง ในการขอรบับรกิารใน
เรือ่งดงักล�าว องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั จงึได �จดัทาํ
คู�มือการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �พิการขึน้
องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั หวงัเป็นอย�างยิง่ว�าคู�มือ
ฉบบันี้จะเป็นส�วนหน่ึงทีท่าํให �ผู �พิการ มีความเข �าใจทีถ่กูต �องถงึ
สทิธพึิงได �รบั รวมทัง้ทราบแนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนซึง่จะ
เกดิประโยชน �สงูสดุต�อบคุคลดงักล�าวและประชาชนทีม่าขอรบั
บรกิาร



งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชมุชน
สาํนักปลดั

องค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกั

1.คณุสมบตัขิองผู �มีสทิธจิะได �รบัเงนิเบีย้ความพิการ
1. มีสญัชาตไิทย
2. มีภมูิลาํเนาอยู�ในเขตองค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั ตาม
ทะเบยีนบ�าน

3. มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว�าด �วยการส�งเสรมิ
คณุภาพชวีติคนพิการ

4. ไม�เป็นบคุคลซึง่อยู�ในความอปุการะของสถานสงเคราะห �ของรฐั

2.ขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนเพื่อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ

ที่ ประเภท
ขัน้ตอน

รายละเอยีดของ
ขัน้ตอนการบรกิาร

ระยะเวลา
ให�บรกิาร

ส�วนงาน/
หน�วยงาน
ทีร่บัผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1 ยืน่
เอกสาร
หลกัฐาน

ผู �ประสงค �จะขอรบั
เบีย้ยงัชพีผู �พิการ ยนื
เอกสารหลกัฐาน
และหนังสอืมอบ
อาํนาจ(กรณีมาแทน)

1 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั



2 ลงทะเบยีน
ในระบบ
สารสนเทศ

กรอกแบบฟอร �มใน
ระบบสารสนเทศ
เบีย้ยงัชพั

15 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

3 ยืน่
เอกสาร
พิจารณา

พิมพ �เอกสารจาก
ระบบสารสนเทศให�
ผู �ยืน่คาํขอรบัรอง
เอกสาร ทัง้หมด

3 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

4 แจ �งผลกา
รพิจารณา

ออกใบรบั
ลงทะเบยีนตามแบบ
ยืน่คาํขอลงทะเบยีน
ให�ผู �ขอลงทะเบยีน
หรอืผู �รบัมอบอาํนาจ

2 นาที งาน
สวสัดกิาร
สงัคมและ
พฒันาชม
ชน อบต.
หนองหลกั

เอกสาร หลกัฐาน
บตัรคนพิการทีไ่ด �จดทะเบยีนคนพิการตามกฏหมายว�าด �วยการ

ส�งเสรมิคณุภาพชวีติคนพิการ(บตัรผู �พิการ)ให�ยืน่คาํขอรบัเงนิเบีย้ความ
พิการ ณ ทีท่าํการองค �การบรหิารส�วนตาํบลหนองหลกั และมีสทิธริบัเงนิ
เบีย้ความพิการในเดอืนถดัไป โดยมีหลกัฐาน ดงันี้

1. บตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว�าด �วยการส�งเสรมิ
คณุภาพชวีติคนพิการ

2. ทะเบยีนบ�าน
3. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร สาํหรบักรณีทีผู่ �

ขอรบัเงนิเบีย้ความพิการประสงค �ขอรบัเงนิเบีย้ความพิการผ�านธนาคาร

คําชีแ้จง
1. กาํหนดวนัจ�ายเบีย้ยงัชพีผู �พิการ ภายในวนัที่ 1 - 10 ของ
เดอืน (ตามความเหมาะสม)



2.ช�องทางการรบัเงนิ
2.1 ผู �พิการรบัเงนิสดด�วยตนเอง องค �การบรหิารส�วน

ตําบลหนองหลกันําเงนิสดไปจ�ายให�ผู �มีสทิธิ ภายในวนัที่ 10
ของทกุเดอืน ณ ทีอ่งค �การบรหิารส�วนตําบลหนองหลกักาํหนด

2.2 ผู �พิการประสงค �รบัเงนิผ�านบญัชธีนาคาร ในนามผู �
พิการทีมี่สทิธิ โดยเงนิจะโอนเข �าบญัชธีนาคารของผู �มีสทิธิ ทกุ
วนัที่ 10 ของเดอืน หากวนัตรงวนัหยดุให�ดําเนินการก�อนหน่ึงวนั

3.การจ�ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู �พิการทีจ่ะได �รบั
ช�วงอายุ จาํนวนเงนิ(บาท)

ผู �พิการทีมี่อายนุ�อยกว�า 18
ปี

1,000

ผู �พิการทีมี่อายครบ 18 ปี
บรบิรูณ �ขึน้ไป

800

4.การสิน้สดุการรบัเงนิเบีย้ยงัชพี
1.ตาย
2.ขาดคณุสมบตัติามระเบยีบฯ
3. แจ �งสละสทิธกิารขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายเุป็น
หนังสอืต�อองค �การบรหิาร ส�วนตําบลหนองหลกั

5.งานบรกิารของ อบต.หนองหลกั สาํหรบัผู �พิการ

อบต.หนองหลกั อํานวยความสะดวกสาํหรบัผู �พิการใน
การนําส�งเอกสารต�อเพ่ือทาํจดั/ต�อบตัรประจาํตวัคนพิการ ณ
สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย � จงัหวดั
อดุรธานี โดยผู �พิการหรอืผู �ดแูลจะต�องนําเอกสารมายืน่ ณ อบต.
หนองหลกั ดงันี้

1.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู �พิการ
จาํนวน 1 ฉบบั

2.สาํเนาทะเบยีนบ�านของผู �พิการ จาํนวน 1 ฉบบั
3. รปูถ�ายคนพิการ ขนาด 1 นิว้ จาํนวน 2 รปู
4. ใบรบัรองแพทย �ซึง่ออกโดยผู �ประกอบวชิาชพีเวชกรรม
ของสถานพยาบาลของรฐั



5.กรณีทีมี่ผู �ดแูลคนพิการ ให�แนบสาํเนาบตัร
ประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบ�านของ ผู �ดแูลคนพิการ

จาํนวน 1 ฉบบั

ทะเบยีนเลขที่ ................../.................
แบบคําขอลงทะเบยีนรบัเงนิเบีย้ความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
.................

ข�อมลูคนพิการ เขยีน
ที.่...............................................................

วนัที่ ................................................................................
คํานําหน�านาม เด็กชาย เด็กหญงิ นาย นาง นางสาว

อืน่ๆ (ระบ)ุ ...........................
ชือ่ ..........................................................
นามสกลุ............................................................
เกดิวนัที.่...........เดอืน ....................................พ.ศ. ..................... อาย.ุ..............ปี
สญัชาต.ิ............... มชีือ่อยู�ในสาํเนาทะเบยีน บ�านเลขที่ ...................
หมู�ที่ ....................... หมู�บ �าน...................................................
ตําบล ......................................................
อําเภอ ................................................................
จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย �...................................
โทรศพัท �................................................หมายเลขบตัรประจําตวัคนพกิาร/
ประชาชน ทีย่ืน่คําขอ ............................................................
ประเภทความพกิาร ความพกิารทางการเห็น ความพกิารทางสตปัิญญา
ความพกิารทางการเรยีนรู �

ความพกิารทางการได �ยนิหรอืสือ่ความหมาย ความ
พกิารทางออทสิตกิ

ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร�างกาย ความ
พกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม
สถานภาพสมรส โสด สมรส หม�าย หย�าร �าง แยกกนัอยู� อืน่
ๆ ..............................................
บคุคลอ�างองิทีส่ามารถตดิต�อได � ..................................................................................

เฉพาะกรณีคนพกิารมอบอํานาจหรอืผู �ดแูลคนพกิารลงทะเบยีนแทน : ผู �ยืน่คําขอฯ แทน
ตามหนังสอืมอบอํานาจเกีย่วข �องกบัคนพกิาร ทีข่อขึน้ทะเบยีน โดยเป็น บดิา -
มารดา บตุร สามี- ภรรยา พี่น�อง ผู �ดแูลคนพิการตามระเบยีบฯ
ชือ่ – สกลุ (ผู �รบัมอบอํานาจ/ผู �ดแูลคนพกิาร )

เลขประจําตวั



โทรศพัท �....................................................................................
ข�อมลูทัว่ไป : สถานภาพการรบัสวสัดกิารภาครฐั ยงัไม�เคยได�รบัเบีย้ยงัชพี
เคยได�รบั (ย�ายภมูลิาํเนา) เข �ามาอยู�ใหม�
เมือ่ ............................................................................. ได �รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผู �สงูอายุ
ได �รบัการสงเคราะห �เบีย้ยงัชพีผู �ป� วยเอดส �
อืน่ๆ (ระบ)ุ ................................................. มอีาชพี (ระบ)ุ

........................................ รายได�ต�อเดอืน........................(บาท)
มคีวามประสงค �รบัการฝึก

อาชพี ……………………………………………………………………………………………....................
..........
มคีวามประสงค �ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
............................... โดยวธิดีงัต�อไปนี้ (เลอืก ๑ วธิ)ี
รบัเงนิสดด�วยตนเอง รบัเงนิสดโดยบคุคลทีไ่ด �รบัมอบ

อํานาจจากผู �มีสทิธ/ิผู �ดแูล
โอนเข �าบญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผู �มีสทิธิ โอนเข �าบญัชเีงนิฝากธนาคาร

ในนามบคุคลทีไ่ด �รบัมอบอํานาจจากผู �มสีทิธ/ิผู �ดแูล
ธนาคาร ..................................................... สาขา ......................................................
เลขทีบ่ญัชี - - -
พร�อมแนบเอกสาร ดงันี้
สาํเนาบตัรประจําตวัคนพิการ สาํเนาทะเบยีนบ�าน
สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผู �ขอรบัเงนิเบีย้ความพิการ

ประสงค �ขอรบัเงนิผ�านธนาคาร)
หนังสอืมอบอํานาจพร�อมสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู �มอบอํานาจ ผู �ดแูล

คนพกิาร และผู �รบัมอบอํานาจ ข�าพเจ �าขอรบัรองว�าข �าพเจ �าเป็นผู �มคีณุสมบตัิ
ครบถ�วนและข�อความดงักล�าวข �างต �นเป็นความจรงิทกุประการ

(ลงชือ่) . ................................................................... ผู �ยืน่คําขอ (ลงชือ่)
................................................................... เจ �าหน�าทีผู่ �รบัจดทะเบยีน

(......................................................................)
(.....................................................................)
หมายเหตุ : ให�ขดีฆ�าข �อความทีไ่ม�ต �องการออก และทาํเครือ่งหมาย ในช�อง
หน�าข �อความทีต่ �องการ
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ความเห็นเจ �าหน�าทีผู่ �รบัจดทะเบยีน
เรยีน คณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ

ได �ตรวจสอบคณุสมบตัขิอง นาย/
นาง/นางสาว/
.........................................................

...............................
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน
.....................................................................
.............................แล�ว
เป็นผู �มคีณุสมบตัคิรบถ�วน
เป็นผู �ทีข่าดคณุสมบตัิ

เน่ืองจาก............................................
............................................
.........................................................

...............................

(ลง
ชือ่) ...............................................

(...............................................)
เจ �าหน�าทีผู่ �รบัจดทะเบยีน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัิ
เรยีน นายก เทศมนตร/ีอบต.
...........................................

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณุสมบตัไิด �ตรวจสอบแล�ว มี
ความเห็นดงันี้
สมควรรบัขึน้ทะเบยีน ไม�สมควร

รบัขึน้ทะเบยีน

กรรมการ (ลง
ชือ่) ...........................................................

( ........................................................................... )
กรรมการ (ลง
ชือ่) ...........................................................

( ......................................................................... )
กรรมการ (ลง
ชือ่) ...........................................................

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

คําสัง่
รบัขึน้ทะเบยีน ไม�รบัขึน้ทะเบยีน

อืน่ ๆ..............................................................

(ลงชือ่) .....................................................
(............................................)

นายกองค �การบรหิารส�วน
ตําบล....................................

ตดัตามรอยประให�คนพิการทีย่ืน่คําขอลงทะเบยีนเก็บไว �

ยืน่แบบคําขอลงทะเบยีนเมื่อวนัที่ ...............................................................

การลงทะเบยีนครัง้นี้ เพื่อขอรบัเงนิเบีย้ความพิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ......... โดยจะได�รบัเงนิ เบีย้ความพกิารตัง้แต�
เดอืน.......................พ.ศ............. ในอตัราเดอืนละ ..................บาท ภายในวนัที1่0



ของทกุเดอืน กรณีคนพกิารย �ายภมูลิาํเนาไปอยู�ทีอ่ืน่ จะต �องไปลงทะเบยีน
ยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ความพิการ ณ ทีอ่งค �กรปกครองส�วนท�องถิน่แห�งใหม�
โดยทนัที ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาสทิธใิห �ต�อเน่ือง

(ตวัอย�าง )
หนังสอืมอบอาํนาจ

ที.่................................................

วนัที.่............
เดอืน............................พ.ศ. ...............

โดยหนังสอืฉบบันี้ข �าพเจ �า..................................................... .....
ซึง่เป็นผู �ถอืบตัร...................................
เลขที.่....................................ออกให�ณ ................................เมื่อวนั
ที.่...............................อยู�บ �านเลขที.่.............
หมู�ที.่..................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................แขวง/ตาํบล.............................
เขต/อาํเภอ.......................................
จงัหวดั...............................................

ขอมอบอาํนาจให�............................................................ ซึง่เป็นผู �
ถอืบตัร..............................................
เลขที.่.................................... ออกให�ณ.............................. เมื่อวนั
ที.่..............................อยู�บ �านเลขที.่...............
หมู�ที.่..................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................แขวง/ตาํบล............................. เขต/
อาํเภอ....................................... จงัหวดั...............................................

เป็นผู �มี
อาํนาจ......................................................................................................



................... แทนข�าพเจ �า
ข �าพเจ �าขอรบัผิดชอบในการทีผู่ �รบัมอบอาํนาจได�กระทาํไปตาม

หนังสอืมอบอาํนาจนี้เสมือนว�าข �าพเจ �าได �กระทาํด �วยตนเองทัง้สิน้เพื่อ
เป็นหลกัฐานข�าพเจ �าได � ลงลายมือชือ่/ลายพิมพ �นิ้วมือ ไว �เป็นสาํคญัต�อ
หน�าพยานแล�ว

ลงชือ่.................................................ผู �มอบอาํนาจ
(……………………………….…)

ลงชือ่...............................................
..ผู �รบัมอบอาํนาจ

(……………………………….…)

ลงชือ่...........................................
......พยาน

(……………………………….…)

ลงชือ่...........................................
......พยาน

(……………………………….…)


