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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอ

คลองขลงุ จังหวัดกําแพงเพชร 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ:  ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา    -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0      นาที 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน     0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ   

22/05/2558 11:38  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ   องคการบริหารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร   

โทรศัพท : 0-5586-5027  / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ (เวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบี้ยความพิการ  ใน

ปงบประมาณถัดไป  ณ  ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา หรือ สถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนด 



2/4 
 

หลักเกณฑ 

ผูมสีิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

 1.  มีสัญชาติไทย 

 2.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

 3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4. ไมเปนบุคคลซึง่อยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงิน

เขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมผีูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษหรอืผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการทีจ่ะมสีิทธิรบัเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่

และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

    2.กรณีคนพิการที่ไดรบัเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเบี้ยความพิการตามระเบียบน้ีแลว 

    3. กรณีคนพิการที่มสีิทธิไดรับเบี้ยความพกิารไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรบัเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ย

ความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรบัมอบอํานาจย่ืนคํา

ขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

20 นาท ี องคการ

บรหิารสวน

ตําบล 

หัวถนน 

 

2 การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียน

ตามแบบย่ืนคําขอ

10 นาท ี องคการ

บรหิารสวน
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ลงทะเบียนใหผูขอ

ลงทะเบียน 

ตําบล 

หัวถนน 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวคนพิการตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิ

การคุณภาพชีวิตคนพิการ

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2 ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนา (กรณีทีผู่ขอรบั

เงินเบี้ยความพิการประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ

ผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4 บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกโดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอม

สําเนาของผูดูแลคนพกิาร

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพทิักษ

ผูอนุบาลแลวแตกรณี (กรณี

ย่ืนคําขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5 สมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของผูดูแลคน

- 1 1 ชุด - 
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พิการผูแทนโดยชอบธรรมผู

พิทักษ     ผูอนุบาลแลวแต

กรณี (กรณีที่คนพิการเปน

ผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคน

เสมอืนไรความสามารถหรือ

คนไรความสามารถใหผูแทน

โดยชอบธรรมผูพทิักษหรือผู

อนุบาลแลวแตกรณีการย่ืน

คําขอแทนตองแสดง

หลักฐานการเปนผูแทน

ดังกลาว) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

        - 

 

16. คาธรรมเนียม  - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบรหิารสวนตําบลหัวถนน อําเภอคลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร  

โทรศัพท : 0-5586-5027  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

 

 

19. หมายเหตุ 

         - 

 


