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คูมอืสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 
หนวยงานที่รับผดิชอบ:สํานักงานปลัด 

องคการบรหิารสวนตําบลเกาะขันธ 
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมสีวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบยีน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาท ี

9. ขอมลูสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร   22/05/2558 

11:38  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการที ่องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ 
12/2  หมูที ่2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 
โทรศพัท  075 493111    โทรสาร  075 493111  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุป) 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปใหคนพิการลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร 
 ในปงบประมาณถัดไปณที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมลํิาเนาหรอืสถานที่ที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนด 
 
 หลักเกณฑ 
ผูมสิีทธิจะไดรับเงนิเบี้ยความพกิารตองเปนผูมคีุณสมบตัิและไมมลัีกษณะตองหามดงัตอไปนี ้
 1. มสัีญชาตไิทย 
 2. มภีูมลํิาเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบยีนบาน 
 3.มบีตัรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรฐั 
 
ในการยื่นคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพกิารคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบีย้

ความพกิารโดยรับเงนิสดดวยตนเองหรอืโอนเงนิเขาบญัชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพทิกัษผูอนุบาลแลวแตกรณ ี
 
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมผีูแทนโดยชอบคนเสมอืนไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพทิกัษหรอืผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 
 วิธีการ 
 

    1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงนิเบี้ยความพกิารในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพทิกัษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณสถานที่และ

ภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงนิเบี้ยความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพกิารตามระเบยีบนี้แลว 
    3. กรณีคนพิการที่มสิีทธิไดรับเบี้ยความพกิารไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงนิเบี้ยความพกิารตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพกิารในปงบประมาณ

ถัดไปหรอืผูรับมอบอํานาจ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาท ี(ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องคการบรหิาร

สวนตําบล

.....(ระบ)ุ / เมอืง

พทัยา) 

2) 

การพจิารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบยีนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบยีนให

ผูขอลงทะเบยีน 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาท ี(ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบรกิารจริง) 
2. หนวยงาน

ผูรับผดิชอบคือ

เทศบาล.....(ระบ)ุ 
/ องคการบรหิาร

สวนตําบล

.....(ระบ)ุ / เมอืง

พทัยา) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาท ี
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัวคน

พกิารตาม

กฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการ

คุณภาพชีวิตคน

พกิารพรอม

สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบาน

พรอมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมดุบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสาํเนา 

(กรณีที่ผูขอรบั

เงินเบี้ยความ

พกิารประสงค

ขอรบัเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสงูอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอ่ืนที่ออก

โดยหนวยงาน

ของรฐัที่มรีปูถาย

พรอมสาํเนาของ

ผูดูแลคนพกิาร

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพทิักษผู

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณียื่นคํา

ขอแทน) 

5) 

สมดุบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสาํเนาของ

ผูดูแลคนพกิาร

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพทิักษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณีที่คน

พกิารเปนผูเยาว

ซึ่งมผีูแทนโดย

ชอบคนเสมอืนไร

ความสามารถ

หรือคนไร

ความสามารถให

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพทิักษ

หรือผูอนุบาล

แลวแตกรณีการ

ยื่นคําขอแทน

ตองแสดง

หลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว) 

- 1 1 ชุด - 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เตมิ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สาํเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมขีอมลูคาธรรมเนียม 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) 

 
2) 

ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลเกาะขันธ  12/2  หมูที่ 2 ตําบลเกาะขันธ อําเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท/โทรสาร  075 493111 
ชองทางการรองเรียนศนูยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพกิาร 
- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วนัที่พมิพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย รามจินตมาศ 

อนุมตัโิดย ชยัพฒันไชยสวัสดิ ์

เผยแพรโดย AREEYA 
KONGKANCHANATHIP 

 
 

 
 


