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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธาน ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทยัธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ     0  นาที  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 14:35 การลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงนิ      

เบี้ยความพิการ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ  องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 0-5651-0753/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป) 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นพ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงนิเบีย้ความ
พิการในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นกําหนด 
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 หลักเกณฑ 
     ผูมีสิทธิจะไดรับเงนิเบีย้ความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามทะเบียนบาน 
 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 
       ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงิน
เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงนิเขาบญัชเีงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทกัษ ผูอนุบาล แลวแตกรณ ี
       ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 วิธีการ 
    1. คนพิการทีจ่ะมีสิทธิรับเงนิเบีย้ความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ สถานที่
และภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 
    2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบยีบนีแ้ลว 
    3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบีย้ความพิการไดยายที่อยู และยังประสงคประสงคจะรับเงนิเบี้ยความพิการตองไปแจง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับ      
เบี้ยความพิการใน
ปงบประมาณถัดไป                 
หรือผูรับมอบอํานาจ       
ยื่น  คําขอ พรอมเอกสาร
หลักฐาน และเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบยีน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
 

10 นาท ี องคการบริหาร
สวนตําบล  
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :  
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
อบต.หนองฉาง  
อ.หนองฉาง       
จ.อุทัยธาน)ี 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

2) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบยีน ตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบยีน 
ใหผูขอลงทะเบียน 
 

5 นาที องคการบริหาร
สวนตําบล  
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :    
5 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
อบต.หนองฉาง   
อ.หนองฉาง       
จ.อุทัยธาน)ี 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   30 นาท ี
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
      ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
 
 
 
 
 
 

บัตรประจําตัวคน
พิการตาม
กฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 1 1 ชุด - 

3) 
 

สมุดบัญชีเงนิ
ฝากธนาคาร

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 

พรอมสําเนา 
(กรณทีี่ผูขอรับ
เงินเบี้ยความ
พิการประสงค
ขอรับเงินเบี้ย   
ยังชีพผูสูงอายุ   
ผานธนาคาร) 

4) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 1 1 ชุด - 

5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมุดบัญชีเงนิ
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ 
ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ   
ผูอนุบาล แลวแต
กรณี (กรณีที่คน
พิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดย
ชอบ คนเสมือน
ไรความสามารถ 
หรือคนไร
ความสามารถ 
ใหผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ 
หรือผูอนุบาล 
แลวแตกรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน อบต.หนองฉาง 9/1 ม.2 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี  0-565-10753 

หมายเหตุ - 
2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน 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) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงนิเบี้ยความพิการ 

- 
 

19. หมายเหต ุ
          - 
 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหนอง

ฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


