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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบี้ยความพิการ 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  ขึ้นทะเบียน  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพ.ศ. 2553 

6.  ระดับผลกระทบ  :   บริการทั่วไป  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :   ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

 -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  นาที 

9.  ขอมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

11.  ชองทางการใหบริการ 

 1)   สถานที่ใหบริการ 

  กองการศึกษาและสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร/ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ   

- 
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12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงินเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรบัเงินเบี้ยความ

พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมลิําเนาหรอืสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นกําหนด 

หลักเกณฑ 

ผูมสีิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

1.  มีสญัชาติไทย 

2.  มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

3.  มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

4.  ไมเปนบุคคลซึง่อยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี  ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไร

ความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดง

หลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

วิธกีาร 

1.  คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่

และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

2.  กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 

3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบีย้ความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไป

แจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ย

ความพิการในปงบประมาณ

ถัดไปหรือผูรบัมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบียนและเอกสาร

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

ระยะเวลา : 20 นาที 

(ระบุระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือกอง

การศึกษาและสวัสดิการ

สังคมเทศบาลตาํบล 

ปาติ้ว 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

หลักฐานประกอบ 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให

ผูขอลงทะเบียน 

 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

ระยะเวลา : 10 นาที 

(ระบุระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือเกอง

การศึกษาและสวัสดิการ

สังคมเทศบาลตาํบล 

ปาติ้ว 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  30 นาท ี

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวคนพิการตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ

คณุภาพชีวิตคนพิการพรอม

สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอม

สําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ย

ความพิการประสงคขอรบัเงิน

เบี้ยยังชีพผูสงูอายผุานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

4) บัตรประจําตัวประชาชนหรือ

บัตรอื่นทีอ่อกโดยหนวยงาน

ของรัฐทีม่ีรปูถายพรอมสําเนา

ของผูดูแลคนพกิารผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพทิักษผูอนบุาล

แลวแตกรณี (กรณีย่ืนคําขอ

แทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพรอม

สําเนาของผูดูแลคนพกิารผูแทน

โดยชอบธรรมผูพทิักษผูอนุบาล

แลวแตกรณี (กรณีที่คนพิการ

เปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ

คนเสมือนไรความสามารถหรือ

คนไรความสามารถใหผูแทน

โดยชอบธรรมผูพทิักษหรือผู

อนุบาลแลวแตกรณีการยื่นคํา

ขอแทนตองแสดงหลักฐานการ

เปนผูแทนดังกลาว) 

- 1 1 ชุด - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

 - 

16.  คาธรรมเนียม 

- 

17.  ชองทางการรองเรียน 

- 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 1)  แบบคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยความพิการ 
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19.  หมายเหต ุ

- 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


