
คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความพิการ 

หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขา  ณุวรลักษบุรี จ ังหว ัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน 

 พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยืนค ําขอรับเงินเบี ยความ

พิการ 

 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ทีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีตนมีภูมิลําเนา หรือสถานทีทีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถินกําหนดหลักเกณฑ์ 

           ผู ้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบี ยความพิการ ต้องเป็นผู ้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิล ําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไม่เป็นบุคคลซึงอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

            ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยความพิการ คนพิการหรือผู ้ ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข ้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู ้ ดูแลคนพิการ 

ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู ้ พิทักษ์ ผู ้ อนุบาล แล้วแต่กรณี 

           ในกรณีทีคนพิการเป็นผู ้เยาว์ซึงมีผู ้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู ้แทน

โดยชอบธรรม ผู ้ พิทกัษ์ หรือผู ้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู ้แทนดังกล่าว 

       วิธีการ 

    1. คนพิการทีจะมีสิทธิรับเงินเบี ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู ้ ดูแลคนพิการ ผู ้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู ้ พิทักษ์ ผู ้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินณ สถานที

และภายในระยะเวลา ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินประกาศกําหนด 

    2.กรณีคนพิการทีได้รับเงินเบี ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินในปีงบประมาณทีผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู ้ ได้

ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี ยความพิการตามระเบียบนีแล้ว 

     3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิได้รับเบี ยความพิการได้ย ้ายทีอยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ยความพิการต้องไปแจ้ง



ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งใหม่ทีตนย้ายไป 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานทีให้บริการ 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ

ทุกปี))  

สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

สํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1)   

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

 

ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที 

 

ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู ้ ทีประสงค์จะขอรับเบี ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 

หรือผู ้ รับมอบอํานาจ ยืนคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุ) / เมืองพัทยา))  

20 นาที เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด

กําแพงเพชร 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืนคําขอลงทะเบียนให้ผู ้ขอ

ลงทะเบียน 

10 นาที เทศบาลตําบลขาณุวร

ลักษบุรี อําเภอขาณุวร

ลักษบุรี จ ังหว ัด



ลําดับ ขันตอน ระยะเวลา ส่วนทีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุ) / องค์การ

บริหารส่วนตําบล.....(ระบุ) / เมืองพัทยา))  

กําแพงเพชร 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

2) 

 

ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา (กรณีทีผู ้ขอรับเงินเบียความ

พิการประสงค์ขอรับเงินเบียยังชีพผู ้สูงอายุผ่านธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืนทีออกโดยหน่วยงานของรัฐทีมี

รูปถ่ายพร้อมสําเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ ผู ้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียืนคําขอแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 



ลําดับ ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู ้ออกเอกสาร 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนาของผู ้ดูแลคนพิการ ผู ้แทน

โดยชอบธรรม ผู ้พิทักษ์ ผู ้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณีทีคนพิการเป็น

ผู ้เยาว์ซึงมีผู ้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถ ให้ผู ้แทนโดยชอบธรรม ผู ้พิทักษ์ หรือผู ้อนุบาล 

แล้วแต่กรณีการยืนคําขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน

ดังกล่าว) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหต ุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ร้องเรียนต่อสํานักปลัดเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1 ) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

2) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (สํานักงานเทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี (ชัน 1) 

โทร. 055-870594-5 ต่อ 12 

))  

3) ร้องเรียนต่อศูนย ์ดํารงธรรมอําเภอขาณุวรลักษบุรี 

(หมายเหตุ: (โทร. 055 - 779250))  

4) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้  ปณ.1111 



ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลําดับ ชือแบบฟอร์ม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยความพิการ 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

ชือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยความพิการ 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ นทะเบียน  

กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน พ.ศ. 2553 

 

ระดับผลกระทบ: บริการทั วไป  

พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ  0 นาที  

ข้อมูลสถิต ิ

ข้อมูลสําหร ั บเจ้าหน้าท ี 



 จํานวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0  

 จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0  

ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยความพิการ  เทศบาลตําบลขาณุวรลักษบุรี สําเนา

คู่มือประชาชน 23/08/2015 12:17 

 

เอกสารฉบับนี ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย ์กลางข ้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

ว ันทีเผยแพร่คู่มือ: - 


