
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบติัราชการ 
 

 

 

การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชีพผู้พิการ 
 
 
 
 
 

. 
 
 

งานสวสัดิการสงัคมและพฒันาชุมชน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั 

อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 



โทร 042 133300 – 1 
 

 
 

ค าน า 
  งานพฒันาชุมชน ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั มบีทบาท
หน้าทีใ่นการจดัสวสัดกิารสงัคมใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมในเขตต าบลหนองหลกั และสง่เสรมิ
คุณภาพชวีติใหก้บับุคคลเหล่านี้รวมทัง้มบีทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินการรบัลงทะเบยีนผู้พกิาร
เพือ่รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูพ้กิาร รวมทัง้การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูพ้กิารใหก้บับุคคลดงักล่าว โดยถอื
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และ ระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2553  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 ถงึ ฉบบัที ่4   
  ดงันัน้ เพือ่ใหป้ระชาชนทีม่าขอรบับรกิารไดม้คีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งมแีนวทางใน
การปฏบิตัหิน้าที ่ ชดัเจน ซึง่จะน าไปสูค่วามสะดวก รวดเรว็ และถูกตอ้ง ในการขอรบับรกิารใน
เรื่องดงักล่าว องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั จงึไดจ้ดัท าคู่มอืการลงทะเบยีนและยืน่ค า
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูพ้กิารขึน้  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มอื
ฉบบันี้จะเป็นสว่นหนึ่งทีท่ าใหผู้พ้กิาร มคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งถงึสทิธพิงึไดร้บั รวมทัง้ทราบ
แนวทางในการปฏบิตัทิีช่ดัเจนซึง่จะเกดิประโยชน์สงูสุดต่อบุคคลดงักล่าวและประชาชนทีม่า
ขอรบับรกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานสวสัดกิารสงัคมและพฒันาชุมชน 
   ส านกัปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

 
 
 
 

1.คณุสมบติัของผู้มีสิทธิจะได้รบัเงินเบีย้ความพิการ 
1. มสีญัชาตไิทย 
2. มภีูมลิ าเนาอยู่ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ตามทะเบยีนบา้น 
3. มบีตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิคุณภาพชวีติคนพกิาร 
4. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะหข์องรฐั 

 
 
 
 
 
 
  

2.ขัน้ตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรบัเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ยื่นเอกสาร
หลกัฐาน 

ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัเบีย้ยงัชพีผู้
พกิาร ยนืเอกสารหลกัฐาน และ
หนงัสอืมอบอ านาจ(กรณีมา
แทน) 

1 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

2 ลงทะเบยีนใน
ระบบสารสนเทศ 

กรอกแบบฟอรม์ในระบบ
สารสนเทศเบีย้ยงัชพั 

15 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

3 ยื่นเอกสาร
พจิารณา 

พมิพเ์อกสารจากระบบ
สารสนเทศใหผู้ย้ ื่นค าขอรบัรอง
เอกสาร ทัง้หมด 

3 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง

 



หลกั 
4 แจง้ผลการ

พจิารณา 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบ
ยื่นค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีนหรอืผูร้บัมอบอ านาจ 

2 นาท ี งานสวสัดกิาร
สงัคมและพฒันา
ชมชน อบต.หนอง
หลกั 

 

 
เอกสาร หลกัฐาน 

บตัรคนพกิารทีไ่ดจ้ดทะเบยีนคนพกิารตามกฏหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิคุณภาพชวีติคนพกิาร(บตัรผู้

พกิาร)ใหย้ื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยความพกิาร  ณ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั และมสีทิธริบัเงนิ

เบีย้ความพกิารในเดอืนถดัไป โดยมหีลกัฐาน ดงันี้ 

1. บตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิคุณภาพชวีติคนพกิาร 
2. ทะเบยีนบา้น 
3. สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร  ส าหรบักรณีทีผู่ ้

ขอรบัเงนิเบีย้ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบี้ยความพกิารผ่านธนาคาร 

 
ค าช้ีแจง 

1. ก าหนดวนัจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้พิการ  ภายในวนัที ่1 - 10  ของเดอืน  (ตามความเหมาะสม) 
 
 

 
 
2.ช่องทางการรบัเงิน 
 2.1 ผูพ้กิารรบัเงนิสดดว้ยตนเอง  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกัน าเงนิสดไปจ่าย
ใหผู้ม้สีทิธ ิภายในวนัที ่10 ของทุกเดอืน ณ ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกัก าหนด 
 2.2 ผูพ้กิารประสงคร์บัเงนิผา่นบญัชธีนาคาร ในนามผูพ้กิารทีม่สีทิธ ิโดยเงนิจะโอนเขา้
บญัชธีนาคารของผูม้สีทิธ ิทุกวนัที ่10 ของเดอืน หากวนัตรงวนัหยุดใหด้ าเนินการก่อนหนึ่งวนั 
 

3.การจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผู้พิการท่ีจะได้รบั 
ช่วงอาย ุ จ านวนเงิน(บาท) 

ผู้พิการท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 18 ปี 1,000 
ผู้พิการท่ีมีอายครบ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้น
ไป 

800 



4.การส้ินสดุการรบัเงินเบีย้ยงัชีพ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบตัติามระเบยีบฯ 
3. แจง้สละสทิธกิารขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นหนงัสอืต่อองคก์ารบรหิาร  สว่น

ต าบลหนองหลกั 
5.งานบริการของ อบต.หนองหลกั  ส าหรบัผู้พิการ 

 อบต.หนองหลกั  อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารในการน าส่งเอกสารต่อเพื่อท าจดั/

ต่อบัตรประจ าตัวคนพิการ ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  จังหวัด

อุดรธานี โดยผูพ้กิารหรอืผูด้แูลจะตอ้งน าเอกสารมายืน่ ณ อบต.หนองหลกั ดงันี้ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูพ้กิาร                 จ านวน 1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูพ้กิาร            จ านวน    1   ฉบบั 
3. รปูถ่ายคนพกิาร ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รปู 
4. ใบรบัรองแพทยซ์ึง่ออกโดยผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของสถานพยาบาลของรฐั 
5. กรณีทีม่ผีูด้แูลคนพกิาร  ใหแ้นบส าเนาบตัร 
     ประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้นของ  ผูด้แูลคนพกิาร จ านวน 1 ฉบบั 

 

 
         ทะเบียนเลขที่ ................../................. 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ................. 
 
 
 
 
 
ข้อมูลคนพิการ                                                                      เขียนที่................................................................  
           วันที่ ................................................................................ 
                      คำนำหน้านาม  เด็กชาย   เด็กหญิง   นาย   นาง   นางสาว   อ่ืน  ๆ(ระบ)ุ   ........................... 
ชื่อ  .......................................................... นามสกุล............................................................                                                                        
เกิดวันที่............เดือน ....................................พ.ศ. .....................   อายุ...............ปี  สัญชาติ................ มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียน      
บ้านเลขที่ ...................หมู่ที่ ....................... หมู่บ้าน...................................................     ตำบล ......................................................           
อำเภอ ................................................................   จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................        
โทรศัพท์................................................หมายเลขบัตรประจำตัวคนพิการ/ประชาชน ที่ยื่นคำขอ   ............................................................  
ประเภทความพิการ    ความพกิารทางการเห็น              ความพิการทางสติปัญญา             ความพิการทางการเรียนรู ้

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทน  ตามหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ              
ที่ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา - มารดา   บุตร   สามี- ภรรยา   พี่น้อง   ผูดู้แลคนพิการตามระเบียบฯ                                
ชื่อ – สกุล (ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้ดูแลคนพิการ ) ........................................................................... เลขประจำตัวประชาชน .................................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................... โทรศัพท์ …………………………………………………..….. 



                              ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย         ความพิการทางออทิสตกิ 
                              ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย     ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  
สถานภาพสมรส     โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง    แยกกันอยู่    อ่ืน ๆ .............................................. 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ ..................................................................................โทรศัพท์.................................................................................... 
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชพี   เคยได้รับ (ยา้ยภูมิลำเนา) เข้ามาอยู่ใหม่ 
เมื่อ .............................................................................  ได้รับเงินเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
  อ่ืน  ๆ(ระบุ) .................................................  มีอาชีพ (ระบุ) ........................................ รายได้ต่อเดือน........................(บาท)  
 มีความประสงค์รับการฝึกอาชีพ …………………………………………………………………………………………….............................. 
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ...............................  โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก ๑ วิธี)  
 รับเงินสดด้วยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอำนาจจากผู้มีสทิธิ/ผูดู้แล 
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ โอนเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ/
ผู้ดูแลธนาคาร ..................................................... สาขา  ......................................................  เลขที่บัญชี   --- 
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี ้
  สำเนาบัตรประจำตวัคนพิการ              สำเนาทะเบียนบ้าน 
  สำเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผา่นธนาคาร) 
  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ) . ...................................................................   ผู้ยื่นคำขอ                (ลงชื่อ) ...................................................................  เจ้าหนา้ทีผู่้รับจดทะเบยีน 
          (......................................................................)                                     (.....................................................................)           
หมายเหตุ :  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไมต่้องการออก และทำเครื่องหมาย    ในช่อง     หน้าข้อความทีต่้องการ  

2 
ความเห็นเจ้าหน้าทีผู่้รับจดทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
       ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 
........................................................................................ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน     
..................................................................................................แล้ว  
  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
........................................................................................ 
........................................................................................  
 
(ลงชื่อ)      ...............................................                   
             (...............................................) 
                    เจา้หนา้ที่ผู้รบัจดทะเบยีน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     
เรียน นายก เทศมนตรี/อบต. ........................................... 
       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแลว้ มี
ความเห็นดังนี ้
  สมควรรับขึ้นทะเบียน     ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  
                           ( ........................................................................... ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    
                               ( ......................................................................... ) 
กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      
                             (  .................................................................  )         
 

คำสั่ง 
   รับขึ้นทะเบียน      ไม่รับขึ้นทะเบียน       อ่ืน ๆ .............................................................. 
 
                     (ลงชื่อ) ..................................................... 



                                                                (............................................) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.................................... 

 

 

ตัดตามรอยประให้คนพิการที่ยืน่คำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                          

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ...............................................................               

        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ......... โดยจะได้รับเงิน                      
เบี้ยความพิการตั้งแต่เดอืน.......................พ.ศ............. ในอัตราเดือนละ ..................บาท ภายในวันที่10 ของทุกเดือน   กรณีคน
พิการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อ่ืน จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่
โดยทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

( ตวัอย่าง ) 
หนังสือมอบอ านาจ 

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

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

 โดยหนงัสอืฉบบันี้ขา้พเจา้.....................................................  .....ซึง่เป็นผูถ้อืบตัร
................................... 
เลขที.่....................................ออกให ้ณ ................................เมื่อวนัที.่...............................อยู่บา้นเลขที่
.............. 
หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล
.............................             เขต/อ าเภอ....................................... จงัหวดั............................................... 

 ขอมอบอ านาจให.้........................................................... ซึง่เป็นผูถ้อืบตัร
.............................................. 
เลขที.่.................................... ออกให ้ณ.............................. เมื่อวนัที.่..............................อยู่บา้นเลขที่
................ 
หมู่ที.่..................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ต าบล
............................. เขต/อ าเภอ....................................... จงัหวดั............................................... 



 เป็นผู้มอี านาจ......................................................................................................................... 
แทนขา้พเจา้  

 ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบในการทีผู่ร้บัมอบอ านาจไดก้ระท าไปตามหนงัสอืมอบอ านาจน้ีเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทัง้สิน้เพือ่เป็นหลกัฐานขา้พเจา้ได ้ลงลายมอืชื่อ/ลายพมิพน์ิ้วมอื ไวเ้ป็นส าคญั
ต่อหน้าพยานแลว้ 

 

 

       ลงชื่อ.................................................ผูม้อบ
อ านาจ 

                 (……………………………….…) 
 

ลงชื่อ.................................................ผูร้บัมอบ
อ านาจ 

                (……………………………….…) 
 

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

          (……………………………….…) 
 

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

(……………………………….…) 

 
 


