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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ความพิการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ความพิการ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:ข้ึนทะเบยีน  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบ้ียความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่พ.ศ. 2553 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ความพิการ   

22/05/2558 11:38  

 

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ  จงัหวัด

ขอนแกน 40110  โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบ้ียความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่ พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยความ

พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีต่นมีภูมิลําเนาหรือสถานทีท่ี่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นกาํหนด 

 หลักเกณฑผูมสิีทธิจะไดรับเงินเบีย้ความพกิารตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชวีิตคนพกิาร 

 4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

       ในการยืน่คําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงนิสดดวยตนเองหรือโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคน

พิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทกัษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

        ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึง่มีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทน

โดยชอบธรรมผูพิทกัษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 วิธกีาร 

    1. คนพกิารที่จะมีสิทธิรับเงินเบีย้ความพกิารในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ

สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด 

    2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบีย้ความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปน

ผูไดลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 

    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายทีอ่ยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมที่ตนยายไป 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ) 

/ องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุ) / เมอืง

พัทยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให

ผูขอลงทะเบยีน 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ) 

/ องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุ) / เมอืง

พัทยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวคน

พิการตาม

กฎหมายวาดวย

การสงเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออก

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผู

- 1 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณียืน่คํา

ขอแทน) 

5) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณีทีค่น

พิการเปนผูเยาว

ซึ่งมีผูแทนโดย

ชอบคนเสมือนไร

ความสามารถ

หรือคนไร

ความสามารถให

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษ

หรือผูอนุบาล

แลวแตกรณีการ

ยื่นคําขอแทน

ตองแสดง

หลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 4011 0 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ – 

2)   ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

  หมายเหตุ – 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพกิาร 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


