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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบียความพิการ 

หน่วยงานทีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สาํนกัส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีส่วนรว่ม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขนึทะเบียน  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบียความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิพ.ศ. 2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มอืประชาชน] การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ   

22/05/2558 11:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีให้บรกิาร    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยุดราชการ) ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทยีง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน 
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 พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ 

 ในปีงบประมาณถดัไปณทีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิทตีนมีภมูลิาํเนาหรือสถานทีทอีงคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถินกาํหนด 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

ผูม้ีสิทธิจะไดร้บัเงินเบียความพิการตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี 

 

 1. มีสญัชาติไทย 

 

 2. มีภมูลิาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 

 

 3.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 

 4.ไม่เป็นบุคคลซงึอยู่ในความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรฐั 

 

ในการยืนคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียความพิการคนพิการหรือผูด้แูลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย

ความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมผูพ้ิทกัษ์ผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี 

 

ในกรณีทีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ์งึมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพิ้ทกัษ์หรือผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียนืคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 

 

 วิธีการ 

 

 

    1. คนพิการทีจะมีสิทธิรบัเงินเบียความพิการในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพิการหรือผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพิ้ทกัษ์ผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิณสถานที

และภายในระยะเวลาทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินประกาศกาํหนด 
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    2.กรณีคนพิการทไีดร้บัเงินเบียความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่านมาใหถื้อว่าเป็นผูไ้ด้

ลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเบียความพิการตามระเบียบนีแลว้ 

 

    3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิไดร้บัเบยีความพิการไดย้า้ยทีอยู่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบียความพิการตอ้งไปแจง้

ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแห่งใหม่ทตีนยา้ยไป 

 

 

 

 

13. ขนัตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ปีระสงคจ์ะขอรบัเบีย

ความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผูร้บัมอบอาํนาจยืนคาํขอ

พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ

เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํรอ้ง

ขอลงทะเบียนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถนิ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ) 

/ องคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบล

.....(ระบ)ุ / เมือง

พทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม

แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให้

ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที กรมส่งเสรมิการ

ปกครองทอ้งถนิ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ใหบ้รกิารจรงิ) 

2. หน่วยงาน

ผูร้บัผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ) 
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ท ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอียดของขนัตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

/ องคก์ารบรหิาร

ส่วนตาํบล

.....(ระบ)ุ / เมือง

พทัยา) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัคน

พิการตาม

กฎหมายว่าดว้ย

การส่งเสรมิการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพรอ้ม

สาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบียนบา้น

พรอ้มสาํเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนา 

(กรณีทผีูข้อรบั

เงินเบียความ

พิการประสงค์

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขอรบัเงินเบียยงั

ชีพผูส้งูอายผุ่าน

ธนาคาร) 

4) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอนืทีออก

โดยหน่วยงาน

ของรฐัทีมีรูปถ่าย

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพิ้ทกัษ์ผู ้

อนุบาลแลว้แต่

กรณี (กรณียืนคาํ

ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอ้มสาํเนาของ

ผูด้แูลคนพิการ

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพิ้ทกัษ์ผู ้

อนุบาลแลว้แต่

กรณี (กรณีทีคน

พิการเป็นผูเ้ยาว์

ซงึมีผูแ้ทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพิ้ทกัษ์

หรือผูอ้นุบาล

แลว้แต่กรณีการ

ยนืคาํขอแทน

ตอ้งแสดง

หลกัฐานการเป็น

ผูแ้ทนดงักลา่ว) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สาํหรับยืนเพมิเติม 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพ่บเอกสารอนื ๆ สาํหรบัยนืเพมิเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน    องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนาภ ู อาํเภอยางสีสรุาช  จงัหวดัมหาสารคาม 

44210  โทร /โทรสาร  043-992645  website: http://tambolnaphu.blogspot.com 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบียความพิการ 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 
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วันทพีิมพ ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย สมภพ  ทบหลง 

อนุมัติโดย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาภู 

เผยแพร่โดย วรวฒุิ  ขจรนาค 

 

 

 
 


