
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย 

ความพิการในปงบประมาณถัดไป ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนด 

    หลักเกณฑ 

        ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

     ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงค 

ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ 

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

     ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทน 

โดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

    วิธีการ 

1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทน 

โดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ณ สถานท่ีและภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

2. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวา 

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายท่ีอยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ 

ตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 
 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
หมายเหตุ :  
ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 0014   
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 10 นาที 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
1. ระยะเวลา : 20 นาที  
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน 
ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

20 นาที กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอลงทะเบียน 
ใหผูขอลงทะเบียน 
1. ระยะเวลา : 10 นาที  
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน 
ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

10 นาที กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 

 
- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 
 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ย 
ความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 
 

- 

4) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐ 
ท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรม 
ผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 
 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทน 
โดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการ 
เปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือ 
คนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว) ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด 
 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http:/ www.sanklangphan.go.th 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
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ทะเบียนเลขท่ี............../2556 
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เฉพาะกรณีผูพิการมอบอํานาจหรือผูดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของกับคนพิการ  
ท่ีขอข้ึนทะเบียน  โดยเปน    บิดา-มารดา     บุตร     สามี-ภรรยา     พ่ีนอง     ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ  

ชื่อ-สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลคนพิการ) .......................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน  ---- ท่ีอยู.............................................................. 
..............................................................................................................................โทรศัพท................................................ 
ขอมูลคนพิการ 

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

 คํานําหนานาม   เด็กชาย     เด็กหญิง     นาย     นาง     นางสาว     อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
ชือ่..................................................................นามสกุล....................................................................................................... 
เกิดวันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. ...................  อายุ................ป  สัญชาติ...........................มีชื่ออยูในสําเนา 
ทะเบียนบานเลขท่ี..............หมูท่ี............ตรอก/ซอย........................ถนน...........................หมูบาน/ชุมชน......................... 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................... 
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท......................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการท่ียื่นคําขอ    ---- 
ประเภทความพิการ   ความพิการทางการเห็น      ความพิการทางสติปญญา 
     ความพิการทางการไดยินหรอืสื่อความหมาย    ความพิการทางการเรยีนรู 
     ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย   ความพิการทางออทิสติก 
     ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สถานภาพสมรส    โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ.................................... 
บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได......................................................................โทรศัพท....................................................... 
ขอมูลท่ัวไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 

  ยังไมเคยไดรับเบี้ยยังชีพ   เคยไดรับ (ยายภมูิลําเนา) เขามาอยูใหมเมื่อ........................................................................ 
  ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
  ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตัวเอง      มีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ   ไมสามารถประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได 

  มีอาชีพ (ระบุ)..................................................................รายไดตอเดือน (ระบ)ุ................................................(บาท) 
 มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
ธนาคาร....................................................................................สาขา..........................................................เลขท่ีบัญชี    --    - 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี้ 
  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ        สําเนาทะเบียนบาน 
  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเบี้ยความพิการประสงคขอรับเงินผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน และขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ)............................................................... 
       (..........................................................)          (.............................................................) 
        ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ           เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน.                                                                                                                                         

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก และทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 



- 2 - 
 

ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 
 

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
        ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว
..................................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
----  แลว  
  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน   
  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก 
..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
(ลงชื่อ).............................................................................. 
       (...............................................................................) 

เจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก 
        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 
มีความเห็นดังนี้ 
 

  สมควรรบัข้ึนทะเบียน    ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 
กรรมการ  (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 
 

คําส่ัง 
           รับข้ึนทะเบียน    ไมรับข้ึนทะเบียน    อ่ืนๆ.................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(นายราชัน  มีปอม) 

นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก 
วัน/เดือน/ป.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 (ตัดตามรอยเสนประใหคนพิการท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                                                 .                                                                                                                                          

ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี.........................เดือน.............................................พ.ศ. ...................................... 
 การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยจะไดรับเงิน     
เบี้ยความพิการ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ในอัตราเดือนละ 500 บาท  ภายในวันท่ี   
10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน (ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2557) จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ณ  ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมภายในเดือน
พฤศจกิายน 2557  ท้ังนี้เพ่ือเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง  
 


