
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลขุนทะเล 
เรื่อง  การรับข้ึนทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.2558 
--------------------------------------------------------- 

  ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด*วยหลักเกณฑ/การจ-ายเงินเบ้ียความพิการ ให*คนพิการของ
องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน พ.ศ.2553  ข*อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป"ให*คนพิการ ลงทะเบียนและยื่น
คําขอรับเงินเบ้ียความพิการในป"งบประมาณถัดไป ด*วยตนเองต-อองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ี
ทําการองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินกําหนด ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด-วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2172 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการรับ
ลงทะเบียนผู*มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุและเบ้ียความพิการขององค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ.2558    ให*องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ดําเนินการจัดให*มีการข้ึนทะเบียนคนพิการรายใหม-ท่ียัง
ไม-เคยลงทะเบียนมาก-อน ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต*องห*ามตามข*อ 6 แห-งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-า
ด*วยหลักเกณฑ/การจ-ายเงินเบ้ียความพิการให*คนพิการขององค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน พ.ศ.2553 รวมท้ังคน
พิการท่ีย*ายภูมิลําเนาเข*ามาใหม- ในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ซ่ึงยังไม-ได*ข้ึนทะเบียนตามข*อ 8 แห-งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553 โดยให*องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินรับข้ึนทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 
2556 เพ่ือเปDนการเตรียมความพร*อมด*านข*อมูลในการเสนอของบประมาณเบ้ียความพิการ ประจําป"งบประมาณ 
พ.ศ.2558 
  เพ่ือให*การดําเนินการตามนโยบายดังกล-าว เปDนไปด*วยความถูกต*อง เรียบร*อย เทศบาลตําบลขุน
ทะเล จึงขอประกาศให*คนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ/ต-อไปนี้  และมีความประสงค/จะขอรับการสงเคราะห/
รับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ  ไปติดต-อยื่นคําร*อง ขอข้ึนทะเบียน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี ท่ีเทศบาลตําบล
ขุนทะเลได*ประกาศกําหนด โดยคนพิการท่ีมีสิทธิได*รับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ จะต*องมีคุณสมบัติและ
ดําเนินการ  ดังต-อไปนี้ 

 1.คุณสมบัติของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ 
 ผู*มีคุณสมบัติได*รับรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการต*องเปDนผู*มีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต*องห*าม  
ดังต-อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย  
2. มีภูมิลําเนาอยู-ในเขตองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินตามทะเบียนบ*าน 
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว-าด*วยการส-งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  
4. ไม-เปDนบุคคลซ่ึงอยู-ในความอุปการะของสถานสงเคราะห/ของรัฐ  

 
 
 
 
 
 
 



 
2.ข้ันตอนการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู�มี

สิทธิได�รับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

ให*คนพิการท่ีมีความประสงค/ขอรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการดําเนินการดังนี้ 
 2.1 คนพิการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ต*องมายื่นคําขอรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการต-อผู*บริหาร 

ในระหว-างวันท่ี  1-30 พฤศจิกายน  2556 ในวัน เวลา  และสถานท่ี ท่ีเทศบาลตําบลขุนทะเลกําหนด 
 2.2 ในกรณีท่ีคนพิการไม-สามารถยื่นคําขอได*เนื่องจากเปDนผู*เยาว/  คนเสมือนไร*ความสามารถ หรือ

คนไร*ความสามารถ หรือในกรณีท่ีคนพิการมีสภาพความพิการถึงข้ันไม-สามารถไปยื่นคําขอรับเบ้ียความพิการด*วย
ตนเองได* ให*บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน*อง หรือบุคคลอ่ืนใด ท่ีรับดูแลหรืออุปการะคนพิการ ยื่นคําขอ
นั้นแทนก็ได* แต-ต*องนําหลักฐานของคนพิการไปแสดงต-อข*าราชการส-วนท*องถ่ินด*วย โดยให*กรอกรายละเอียดตาม
แบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการให*ถูกต*องครบถ*วนและให*ยื่นคําขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของ
คนพิการพร*อมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู*รับมอบอํานาจภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 

 2.3 คนพิการจะต*องนําเอกสารหลักฐานประกอบแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
ดังนี้ 

 - หลักฐานการขอลงทะเบียนด�วยตนเอง 
  1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (จํานวน  1  ฉบับ) หรือ 

2) สําเนาทะเบียนบ*าน  (จํานวน 1  ฉบับ)  
3) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (จํานวน  1  ฉบับ)  

- กรณีมอบอํานาจให�ผู�อ่ืนดําเนินการแทน 
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคนพิการ (จํานวน  1  ฉบับ)  
2. สําเนาทะเบียนบ*านคนพิการ (จํานวน  1  ฉบับ)  
3) สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ (จํานวน  1  ฉบับ)  
4) หนังสือมอบอํานาจ ( ใช*แบบฟอร/มของ เทศบาล เท-านั้น )  
5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู*รับมอบ (จํานวน  1  ฉบับ)  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2556 
 

 
 
(นายโสภณ  พรหมแก*ว) 

นายกเทศมนตรีตําบลขุนทะเล 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลขุนทะเล 
เรื่อง  กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี รับข้ึนทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ 

เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  ประจําป"งบประมาณ  พ.ศ.2558 
--------------------------------------------------------- 

  ด*วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด*วยหลักเกณฑ/การจ-ายเงินเบ้ียความพิการ ให*คนพิการของ
องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน พ.ศ.2553  ข*อ 7 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป"ให*คนพิการ ลงทะเบียนและยื่น
คําขอรับเงินเบ้ียความพิการในป"งบประมาณถัดไป ด*วยตนเองต-อองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ี
ทําการองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินกําหนด ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด-วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2172 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 เรื่อง แนวทางการรับ
ลงทะเบียนผู*มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผู*สูงอายุและเบ้ียความพิการขององค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ประจําป"
งบประมาณ พ.ศ.2558 ให*องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ดําเนินการจัดให*มีการข้ึนทะเบียนคนพิการรายใหม-ท่ียังไม-
เคยลงทะเบียนมาก-อน ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต*องห*ามตามข*อ 6 แห-งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว-าด*วย
หลักเกณฑ/การจ-ายเงินเบ้ียความพิการให*คนพิการขององค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน พ.ศ.2553 รวมท้ังคนพิการท่ี
ย*ายภูมิลําเนาเข*ามาใหม- ในพ้ืนท่ีองค/กรปกครองส-วนท*องถ่ิน ซ่ึงยังไม-ได*ข้ึนทะเบียนตามข*อ 8 แห-งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2553 โดยให*องค/กรปกครองส-วนท*องถ่ินรับข้ึนทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 
2556 เพ่ือเปDนการเตรียมความพร*อมด*านข*อมูลในการเสนอของบประมาณเบ้ียความพิการ ประจําป"งบประมาณ 
พ.ศ.2558 

  เพ่ือให*การดําเนินการ รับข้ึนทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบ้ียความพิการ ตามนโยบายรัฐบาลฯ
ดังกล-าว เปDนไปด*วยความเรียบร*อยและท่ัวถึง เทศบาลตําบลขุนทะเล  จึงขอกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีรับข้ึน
ทะเบียนฯ ดังนี้ 
 

วันท่ี/เวลา สถานท่ี หมายเหตุ 
1-30 พฤศจิกายน 2555 / 8.30 - 16.30 น. เทศบาลตําบลขุนทะเล  
5 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 1,9  
6 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 6,10  
7 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 2,4  
8 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 5,8  
9 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 3,11  
10 พฤศจิกายน 2556 / 13.00 - 15.00 น. หมู-ท่ี 7,12  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2556 
 
 

           
(นายโสภณ  พรหมแก�ว) 

นายกเทศมนตรีตําบลขุนทะเล 


