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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นพ.ศ. 2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ   

22/05/2558 11:38  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิาร ที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดอืนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
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เบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปณที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมลิ าเนาหรือสถานที่ที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ 

ผู้มีสิทธิจะไดรั้บเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัตแิละไมม่ีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมลิ าเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไมเ่ป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ในการย่ืนค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคน

พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคนเสมอืนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแตก่รณีย่ืนค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผูแ้ทนดังกล่าว 

 วิธีการ 

    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแลว้แต่กรณีย่ืนค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

    2.กรณีคนพิการที่ไดรั้บเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถอืว่า

เป็นผูไ้ด้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว้ 

    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรั้บเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ

ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย

ความพิการใน

ปีงบประมาณถัดไปหรือ

ผู้รับมอบอ านาจยื่นค าขอ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค า

ร้องขอลงทะเบียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบ 

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

20 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ 

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 ทรัพย์ 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให้ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

10 นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว

คนพิการตาม

กฎหมายว่าด้วย

การสง่เสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพร้อม

ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้าน - 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

พร้อมส าเนา 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออก

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้ดูแลคน

พิการผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้

พิทักษ์ผู้อนุบาล

แล้วแตก่รณี 

(กรณีย่ืนค าขอ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณีที่คน

พิการเป็นผูเ้ยาว์

ซึ่งมผีู้แทนโดย

ชอบคนเสมอืน

ไร้ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์

หรือผู้อนุบาล

แล้วแตก่รณีการ

ย่ืนค าขอแทน

ต้องแสดง

หลักฐานการ

เป็นผูแ้ทน

ดังกล่าว) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

ไมม่ีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 
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1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

- 

 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


