
คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   

สํานักปลดัเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

  โทรศัพท : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

  โทรสาร  : ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๗ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

(ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๓  กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ  ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ

ในปงบประมาณถัดไป ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา (สํานักงานเทศบาลตําบลพิมาย) หรือสถานท่ีท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

หลักเกณฑ 

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะห  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน (ในเขตเทศบาลตําบลพิมาย) 

 (๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 (๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเบ้ียความพิการ  คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ  ผูแทนโดยชอบ

ธรรม  ผูพิทักษ  ผูอนุบาล  แลวแตกรณี 

 ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษหรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นทําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

วิธีการ 

 ๑.คนพิการ  ท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไป  ใหคนพิการ  หรือผูดูแลคนพิการ  ผูแทนโดย

ชอบธรรม  ผูพิทักษ  ผูอนุบาล  แลวแตกรณี  ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอเทศบาลตําบลพิมาย  ณ  สถานท่ี

และภายในระยะเวลา  ท่ีเทศบาลตําบลพิมายประกาศกําหนด 

 ๒.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียความพิการจากเทศบาลตําบลพิมายในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีแลว 

 ๓.กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการไดยายท่ีอยู  และยังประสงคจะรับเงินเบ้ียความพิการตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

 

 

 

 



ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 

๑.ผูท่ีประสงคจะขอรับเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไป

หรือผูรับมอบอํานาจ  ยื่นคําขอพรอมท้ังกรอกเอกสาร

หลักฐานในแบบคําขอ 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๒.เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ ระยะเวลา ๕ นาที 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๓.เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๔.คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ระยะเวลา ๑ วัน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 

๕.จัดทําบัญชีรายช่ือ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเงิน  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย 
 

ระยะเวลา 

ตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร  เวนวันหยุดราชการ  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐  น.  ใชเวลาท้ังสิ้นไมเกิน  ๒  วัน  ตอราย  

และเทศบาลตําบลพิมาย  จะปดประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิภายใน  ๑๕  วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบาน        จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   

(กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพคนพิการผานธนาคาร)  จํานวน ๑ ฉบับ 

๔. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของ       จํานวน ๑ ฉบับ 

    ผูดูแลคนพิการ  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูพิทักษ  ผูอนุบาลแลวแตกรณี  (กรณียื่นคําขอแทน) 

๕. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ  ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูพิทักษ จํานวน ๑ ฉบับ 

 ผูอนุบาล  แลวแตกรณี       

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียมในการลงทะเบียน 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย  ท่ีอยู ๓๑๖/๑๔-๑๕ หมู ๑๔ ถนนหฤทัยรมย ตําบลในเมือง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๔๔๗-๑๑๒๑ ตอ ๑๔ 

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...............................  



ทะเบียนเลขท่ี….........................../๒๕๖๔ 

แบบคําขอขึน้ทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผูยื่นคําขอฯ  [    ]  แจงดวยตนเอง 

                [    ]  ผูยื่นคําขอฯ แทนตามหนังสือมอบอํานาจ  เก่ียวของเปน .............................. กับคนพิการท่ีขอข้ึนทะเบียน 

ช่ือ – สกุล  .................................................  เลขประจําตัวประชาชน  □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □ 

ท่ีอยู  .............................................................................................................................  โทรศัพท  ........................................... 

เขียนท่ี  ............................................................. 

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

 ดวยขาพเจา  (นาย / นาง / นางสาว)  ช่ือ  ...........................................  นามสกุล  .................................................. 

เกิดวันท่ี  ...................  เดือน  ...................................  พ.ศ.  ..............  อายุ  ............  ป  สัญชาติ  ........................................ 

มีช่ืออยูในสําเนาทะเบียนบานเลขท่ี  ..................  หมูท่ี  ................  ตรอก / ซอย  ................................................................... 

ถนน  .................................................  ตําบล / แขวง  ............................................  อําเภอ / เขต  ......................................... 

จังหวัด  ........................................  รหัสไปรษณยี  .........................................  โทรศัพท  ........................................................ 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคนพิการท่ียื่นคําขอ  □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □ 

ประเภทความพิการ □  ความพิการทางการเห็น            □  ความพิการทางสตปิญญา  

   □  ความพิการทางการไดยินหรอืสื่อความหมาย  □  ความพิการทางการเรียนรู 

   □  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือรางกาย    □  ความพิการทางออทิสติก 

                         □  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม    

สถานภาพสมรส     □  โสด     □  สมรส     □  หมาย     □  หยาราง    □  แยกกันอยู     □  อ่ืนๆ  ........................ 

บุคคลอางอิงท่ีสามารถติดตอได  ……………………………………….……………….  โทรศัพท  .............................................................. 

เก่ียวของโดยเปน     □  บิดา-มารดา     □  บุตร     □  สาม-ีภรรยา     □  พ่ีนอง     □  อ่ืนๆ  ........................................ 

สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ  □  ยังไมเคยไดรับเบ้ียยังชีพ  □  เคยไดรับ (ยายภูมลิําเนา) เขามาอยูใหมเมื่อ..........................     
□  ไดรบัการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  □  ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  □  อ่ืนๆ (ระบุ) ..........................     

□  ไมสามารถใชชีวิตประจําวันดวยตนเอง  □  มีรายดไมเพียงพอแกการยังชีพ  □  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได     

□  มีอาชีพ (ระบุ) ..........................  □  รายไดตอเดือน (ระบุ) .......................... บาท    

มีความประสงคขอรับเงินเบ้ียความพิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โดยวิธีดงัตอไปน้ี  (เลอืก  ๑  วิธี) 

□  รับเงินสดดวยตนเอง   □  รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

□  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสีิทธิ □  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 

ธนาคาร  ...................................................................................  สาขา        ................................................................................... 

ช่ือบัญชี  ...................................................................................  เลขท่ีบัญชี  ................................................................................... 

พรอมแนบเอกสาร  ดังน้ี 

□  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ  หรือสําเนาบัตรอ่ืน  ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย □  สําเนาทะเบียนบาน 

□  สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร  (ในกรณีผูขอรับเบ้ียยังชีพผูพิการขอรับเงินผานธนาคาร) 

□  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรบัมอบอํานาจ  (ในกรณียื่นคําขอฯ แทน) 

 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัตคิรบถวนและขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ)  ..............................................  ผูยื่นคําขอ    (ลงช่ือ)  .........................................................  เจาหนาท่ีผูรบัจดทะเบียน   

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

หมายเหตุ  ใหขีดฆาขอความท่ีไมตองการออก  และทําเครื่องหมาย        ลงในชอง     □    หนาขอความท่ีตองการ 

 



ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับจดทะเบียน 

เรียน    คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

 ไดตรวจสอบคณุสมบัติของ  นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  □ - □□□□ - □□□□□ - □□ - □  แลว 

 □  เปนผูมสีิทธิครบถวน 

         □  เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ  ดังน้ี.............................................................................................................................. 

 

 

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

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

       

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรตีําบลพิมาย 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติไดตรวจสอบแลว  มีความเห็นดังน้ี 

 □  สมควรรับข้ึนทะเบียน 

 □  ไมสมควรรับข้ึนทะเบียน 

 

 

           

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

กรรมการ 

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

กรรมการ 

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

กรรมการ 

 

คําสั่ง 

 □  รับข้ึนทะเบียน 

 □  ไมรับข้ึนทะเบียน 

 □  อ่ืนๆ

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

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

 

 

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

       นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

   ............ / ................................. / ................. 

 

 

 



หนังสือมอบอํานาจ 

 

ท่ี  ................................................................... 

 

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

 

 โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา ...............................................................  ซึ่งเปนผูถือบัตร ............................................... 

เลขท่ี .......................................... ออกให  ณ ..................................... เมื่อวันท่ี ................................. อยูบานเลขท่ี ............... 

หมูท่ี ..............  ตรอก / ซอย .....................................  ถนน ........................................ แขวง / ตําบล ..................................... 

 

เขต / อําเภอ ....................................... จังหวัด ................................................ 

 

 ขอมอบอํานาจให ...................................................................... ซึ่งเปนผูถือบัตร ....................................................... 

เลขท่ี ...........................................  ออกให  ณ ................................ เมื่อวันท่ี ................................. อยูบานเลขท่ี ................... 

หมูท่ี ............ ตรอก / ซอย ................................. ถนน ........................................ แขวง / ตําบล ............................................. 

เขต / อําเภอ .................................................... จังหวัด .......................................................เปนผูมีอํานาจยื่นคําขอข้ึนทะเบียน

รับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการแทนขาพเจาจนเสร็จการ 

 

 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจน้ีเสมือนวา ขาพเจาไดกระทําดวย

ตนเองท้ังสิ้น 

 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ / ลายพิมพน้ิวมือ  ไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูมอบอํานาจ 

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

 

 

ลงช่ือ  ........................................................  ผูรับมอบอํานาจ 

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

 

 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 

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

 

 

ลงช่ือ  ........................................................  พยาน 

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

 

 


