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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:00 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป ทุกวันเวลาตั้งแต 08.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ใช
ระยะเวลาทั้งส้ินไมเกิน 30 นาทีตอราย และเทศบาลเมืองแกงคอย จะปดประกาศบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิภายใน 15 วัน นับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการลงทะเบียน) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2553 
กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหลักเกณฑ 
 ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 
 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 
 ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับ
เงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแต
กรณี 
 ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือ
ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 วิธีการ 
 1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 
 2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและยื่น
คําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบน้ีแลว 
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 3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยู และยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจงตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความ
พิการในปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ 
พรอมเอกสารหลักฐาน 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ 
กองสวัสดิการสังคม  เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู
ขอลงทะเบียน 

10 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาที 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวย การ
สงเสริมการคุณภาพชีวิต
คนพิการพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด (กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

4) บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูป
ถายพรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแตกรณี 
(กรณียื่นคําขอแทน) 

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของผูดูแลคน

- 1 1 ชุด (กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พิการ ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล 
แลวแตกรณี (กรณีที่คน
พิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทน
โดยชอบ คนเสมือนไร
ความสามารถ หรือคนไร
ความสามารถ ใหผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ 
หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี
การยื่นคําขอแทนตอง
แสดงหลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 

หมายเหตุ (กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 130 / www.kaengkhoi.go.th) 
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


