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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน :  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

3. ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ :  ขึ้นทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ    0  นาที 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ    

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการที่ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:00 - 17:00 น. (ไมมีพักเท่ียง) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ

พิการในปงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนด 
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หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 

วิธีการ 

    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่

และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

    2.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แลว 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการไดยายท่ีอยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบ้ียความพิการตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพิการในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจยื่น

คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน

และเจาหนาที่ตรวจสอบคํา

รองขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

7 นาท ี อบต.บางเลน 1. ระยะเวลา :             

7 นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

สวัสดิการสังคม   

อบต.บางเลน 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู

ขอลงทะเบียน 

 

3 นาท ี อบต.บางเลน 1. ระยะเวลา :        

3 นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

สวัสดิการสังคม   

อบต.บางเลน 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  10 นาที 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวัคน

พิการตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงินฝาก

ธนาคารพร้อม

สําเนา (กรณีท่ีผู้

ขอรับเงินเบีย้

ความพิการ

ประสงค์ขอรับเงิน

เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ

ผ่านธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนท่ีออก

โดยหนว่ยงาน

ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

อนบุาลแล้วแต่

กรณี (กรณีย่ืนคํา

ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

อนบุาลแล้วแต่

กรณี (กรณีท่ีคน

พิการเป็นผู้ เยาว์

ซึง่มีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์

หรือผู้อนบุาล

- 1 1 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แล้วแตก่รณีการ

ย่ืนคําขอแทน

ต้องแสดง

หลกัฐานการเป็น

ผู้แทนดงักลา่ว) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน 

หมายเหตุ 127 หมู 4 ต.บางเลน  อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท 0-3430-1509 

เว็ปไซต www.banglenlocal.go.th 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

- 

19. หมายเหตุ 

 - 

 
 

 



ทะเบียนเลขที่.............../............. 
แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  

                                                                  
 
 
 
 
 

ข้อมูลคนพิการ 
เขียนท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน  

                                                      วนัท่ี.........เดือน                                      พ.ศ.                          .    
 ค าน าหนา้นาม  เดก็ชาย  เดก็หญิง   นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ)..................................................  
ช่ือ...............................................................................นามสกุล....................................................................................................... 
เกิดวนัท่ี...................เดือน.............................................. พ.ศ............................  อายุ...................ปี  สัญชาติ................................... 
มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี .................... หมู่ท่ี/ชุมชน.............................. ตรอก/ซอย............................ ถนน................... 
ต าบล   บางเลน  อ  าเภอ  บางเลน   จงัหวดั  นครปฐม รหสัไปรษณีย ์   ๗๓๑๓๐      เบอร์โทรศพัท.์............................................... 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของคนพิการท่ียืน่ค  าขอ    ---- 
ประเภทความพิการ      ความพิการทางการเห็น                                               ความพิการทางสติปัญญา 

       ความพิการทางการไดย้ินหรือส่ือความหมาย              ความพิการทางการเรียนรู้ 
       ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย          ความพิการทางออทิสติก 

                                    ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
สถานภาพสมรส   โสด   สมรส  หมา้ย   หย่าร้าง    แยกกนัอยู่    อื่นๆ....................................................... 
บุคคลอา้งอิงท่ีสามารถติดต่อได.้..............................................................................โทรศพัท.์.................................................. 
ข้อมูลท่ัวไป: สถานภาพการรับสวสัดิการภาครัฐ  ยงัไม่เคยไดรั้บเบ้ียยงัชีพ   เคยไดรั้บ (ยา้ยภูมิล  าเนา) เขา้มาอยู่ใหม่         
เม่ือ............................................................... 
 ไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ  ไดรั้บสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์   อื่นๆ(ระบุ).................................................................... 
 ไม่สามารถใชชี้วติประจ าวนัดว้ยตวัเอง  มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการยงัชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ้
 มีอาชีพ (ระบุ) ..................................... รายไดต่้อเดือน  (ระบุ) ..................................... (บาท)  
 มีความประสงคข์อรับเงินเบ้ียคนพิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวธีิดงัต่อไปน้ี(เลือก ๑ วธีิ) 
  รับเงินสดดว้ยตนเอง              รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ 
  โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี้สิทธิ     โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากผูมี้สิทธิ

ธนาคาร............................................. สาขา .................................. เลขท่ีบญัชี --- 
พร้อมแนบเอกสาร  ดังน้ี 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ  หรือส าเนาบตัรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย     ส าเนาทะเบียนบา้น 
 ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร  (ในกรณีผูข้อรับเงินเบ้ียความพิการประสงคข์อรับเงินผ่านธนาคาร) 
 หนงัสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู ้รับมอบอ านาจ  
                  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ).................................................     ผูย้ื่นค าขอ        (ลงช่ือ).........................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บจดทะเบียน 
         (.....................................................)                                    (.........................................................) 
หมายเหตุ ใหข้ีดฆ่าขอ้ความท่ีไม่ตอ้งการออก และท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคลอ่ืนมายืน่ค าขอลงทะเบียนแทน : ผูย้ื่นค  าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจเกี่ยวขอ้งกบัคนพิการที่
ขอข้ึนทะเบียน โดยเป็น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่นอ้ง  ผูดู้แลคนพิการ  อื่นๆระบุ............................................  

ลงทะเบียน ช่ือ-สกุล (ผูรั้บมอบอ านาจ) ...............................................................เลขประจ าตวัประชาชนผูรั้บมอบอ านาจ 
----      ท่ีอยู.่............................................................................................................. 
..................................................................................................................โทรศัพท์.................................................................... 
 



 
 
 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติั 
        ไดต้รวจสอบคุณสมบติัของ นาย/นาง/นางสาว 
.......................................................................................................... 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 

--- - 
 เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น   
 เป็นผูท้ี่ขาดคุณสมบติั  เน่ืองจาก 
............................................................................. ............................. 
..........................................................................................................  
 
(ลงช่ือ)...................................................... 
        (....................................................) 
             เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน 
 
 

                                    

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเลน 
         คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบติัไดต้รวจสอบแลว้   
มีความเห็นดงัน้ี 
  สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงช่ือ) ...............................................................  
                                  (นายธรรมรงค ์ พรประสิทธ์ิ )  
 
 กรรมการ (ลงช่ือ)  ...............................................................  
                                        ( นายสมบติั    อ่อนจนัทร์ )                                                      
 
  กรรมการ (ลงช่ือ)...............................................................                                       
                                         ( นายวิรัช     พรประสิทธ์ิ )                                                                

 
 

 

ค าสั่ง 
  รับข้ึนทะเบียน       ไม่รับข้ึนทะเบียน        อื่นๆ .....................................................................................................  

 
(ลงช่ือ).................................................................  

                                                                       (นายประสพ   จันทร์ละมูล) 

                       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน ปฏิบตัิราชการแทน 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเลน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


