
 

 

 

 

 

งานท่ีใหบริการ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หนวยงานทีรับผิดชอบ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาตาล อําเภอเตางอย 

จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียวกัน 

หมวดหมูของงานบริการ ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจ 

การอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระดบัผลกระทบ  บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ ทองถ่ิน 

กฎหมาย / ขอกําหนด/ระเบียบ 

ท่ีระบุระยะเวลาในการดําเนินการ

ของงานบริการ 

- 

กลุมผูใชบริการ ผูพิการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาตาล   

 

 

 

 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

๑. กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบล 

นาตาล  อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในวันและเวลาราชการ 

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

เวลาพักเท่ียง : ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตอํิานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอบเขตของการใหบริการ 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๕๓ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการดวย

ตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดและมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 

หลักเกณฑ  

 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

๑. มีสัญชาติไทย 

๒. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาตาล ตามทะเบียนบาน 

๓. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย

ความพิการ โดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือ

คนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว 

 

วิธีการ 

 ๑.  คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผู

พิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานท่ีและภายใน

ระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 

 ๒.  กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผู

ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบแลว 

 ๓.  กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจงตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต 
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ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการใหบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงานท่ี

รับผิดชอบ 

๑. การตรวจเอกสาร ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคํา

ขอพรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

๑  นาที กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวน

ตําบลนาตาล 

๒. การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคําขอ

ลงทะเบียนใหผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบ

อํานาจ 

๕  นาที กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวน

ตําบลนาตาล 

 

 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๖  นาที 

 

 

ณ 

๑.  บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา จํานวน  ๑ ชดุ 

๒.  ทะเบยีนบานพรอมสําเนา   จํานวน  ๑    ชุด 

๓.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง 

     ชีพความพิการผานธนาคาร )   จาํนวน    ๑   ชุด 

๔.  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคน 

     พิการผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน)  จํานวน   ๑   ชุด 

๕.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล  

     แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนไร 

    ความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณียื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการ 

    เปนผูแทนดังกลาว    จํานวน  ๑   ชุด 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

  ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
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-  ไมมี 

 

 

 

     องคการบริหารสวนตําบลนาตาล  กองสวัสดิการสังคม 

 โทรศัพท  ๐-๔๒๗๖-๑๓๐๘  หรือเว็บไซต  www.natan.go.th 

 

 

 

๑. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
                                                                      

                 

    ลงชื่อ     ผูอนุมัติ 

             ( นายบง  วงศอินทรอยู ) 

          นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเรือ่งรองเรียน 

ตัวอยางแบบฟอรม 

http://www.natan.go.th/


 

 

ทะเบียนเลขท่ี........................../............... 

แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ  
 
 
 
 
 

 

ขอมูลคนพิการ 

เขียนที่ องคการบริหารสวนตาํบลนาตาล  
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ................ 

 คํานําหนานาม เด็กชาย เด็กหญิง นาย นาง นางสาว อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......................................... 

ชื่อ...........................................................................นามสกุล.................................................................................. 
เกิดวันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ............  อายุ.............ป  สัญชาติ.........ไทย.............มีชื่ออยูในสําทะเบียนบาน                
เลขที่..........................หมูที.่....................ตรอก/ซอย............................ถนน....................หมูบาน/ชุมชน........................................ 
ตําบล...............เขารูปชาง..............อําเภอ...........เมือง..............จังหวัด.................สงขลา...............รหัสไปรษณีย.......90000......โทร
ศัพท............................................ 
หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนของคนพิการที่ยืน่คําขอ  ---- 
ประเภทความพิการ     ความพกิารทางการมองเห็น                 ความพิการทางสตปิญญา 
      ความพิการทางการไดยนิหรือสื่อความหมาย      ความพิการทางการเรียนรู 
      ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย   ความพิการทางออทสิติก 
      ความพิการทางจติใจหรือพฤติกรรม           
สถานภาพสมรส      โสด    สมรส    หมาย    หยาราง    แยกกันอยู    อ่ืนๆ.......................... 
บุคคลอางอิงที่สามารถติดตอได..............................................................................โทรศัพท.............................................. 
เก่ียวของโดยเปน     บิดา-มารดา    บุตร     สามี-ภรรยา    พี่นอง     อ่ืนๆ.......................................... 
ขอมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวสัดิการภาครัฐ  
   ยังไมไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชพี 
   เคยไดรับ (ยายภูมิลาํเนา) เขามาอยูใหม  เมื่อวันที่......................................ยายมาจาก........................... 

มีความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยวิธีดังตอไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
  รับเงินสดดวยตนเอง     รับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมสีิทธ ิ
  โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ   โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
ธนาคาร...............................................สาขา...................................................................ชื่อบัญชี..............................................................................ลขที่บัญชี ............................................... 
พรอมแนบเอกสาร ดังนี ้

  สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ในกรณีผูขอรับเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณียื่นคําขอฯแทน) 

 “ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคณุสมบัติครบถวน ไมเปนบุคคลท่ีอยูในอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐและขอความ
ดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความและเอกสารท่ียื่นเรื่องน้ีเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหดําเนินการตามกฎหมาย” 

(ลงชื่อ)...........................................................    (ลงชื่อ)................................................................ 

เฉพาะกรณคีนพิการมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน : ผูยื่นคาํขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวของกับคนพิการ 
ท่ีขอข้ึนทะเบียน โดยเปน  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พ่ีนอง  ผูดูแลคนพิการตามระเบียบฯ  อ่ืนๆ(ระบุ)................ 

ชื่อ - สกุล (ผูรับมอบอํานาจ/ผูดูแลผูพิการ)................................................................................................................................................ 
 เลขประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ  ----  ท่ีอยู............................................................... 
...........................................................................................................................................................โทรศัพท............................................... 
 



       (............................................................)                     (...............................................................) 
        ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอ         เจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน  
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ความเห็นเจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 

       ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว/ 

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

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน     

----   แลว  

  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  

 เปนผูท่ีขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

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

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

 

(ลงชื่อ)      ...............................................                   

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

                    เจาหนาท่ีผูรับลงทะเบียน 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ     

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติไดตรวจสอบแลว 

มีความเห็นดังนี้ 

  สมควรรับลงทะเบียน     ไมสมควรรับลงทะเบียน 

 

กรรมการ  (ลงชื่อ)  ...........................................................  

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

กรรมการ (ลงชื่อ)   ...........................................................    

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

กรรมการ (ลงชื่อ)    ...........................................................      

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

 

คําส่ัง 

   รับลงทะเบียน      ไมรับลงทะเบียน       อ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

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

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

                                นายกองคการบริหารสวนตําบลนาตาล 

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

 

 

ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการท่ียื่นคําขอลงทะเบียนเก็บไว                                              

        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ...................... โดยจะไดรับเงิน

เบี้ ยความพิการ ในอัตราเดื อนละ 800 บาท ภายในวันท่ี  ๑๐ ของทุกเดือน  โดยโอนเงิน เขาบัญชี เงินฝากธนาคาร

..................................................เลขท่ีบัญชี..............................................................โดยไดรับตั้งแตเดือน.................................. 

พ.ศ. ............................. เปนตนไป 

กรณีผูพิการยายภูมิลําเนาไปอยูท่ีอ่ืน จะตองไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหง

ใหมภายในเดือนนั้น ๆ เพ่ือรักษาสิทธิใหตอเนื่องในการรับเงินเบี้ยความพิการ  



 

 

 

 

 


