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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบยีความพกิาร 
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงินเบยีความพิการ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกังานสง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมีสว่นร่วม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขนึทะเบยีน  
5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินพ.ศ. 2553 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทใีห้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสุีด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสุีด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบียความพิการ  องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง

อําเภอบ้านตาขนุ   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทใีห้บริการทีทําการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน (องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวง อําเภอบา้นตาขนุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด )ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหต ุ(ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 
 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบียความพกิารให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น
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ท้องถิน 

 พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงินเบยีความพกิาร 

 ในปีงบประมาณถดัไปณทีทําการองค์กรปกครองสว่นท้องถินทีตนมีภมูลํิาเนาหรือสถานทีทีองค์กรปกครองสว่น

ท้องถินกําหนด 

 หลกัเกณฑ์ 

 

 

ผู้ มีสทิธิจะได้รับเงินเบียความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี 

 

 1. มีสญัชาตไิทย 

 

 2. มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถินตามทะเบยีนบ้าน 

 

 3.มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพกิาร 

 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 

ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบียความพิการคนพกิารหรือผู้ดแูลคนพกิารจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย

ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดย

ชอบธรรมผู้พทิกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี 

 

ในกรณีทีคนพกิารเป็นผู้ เยาว์ซงึมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียืนคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 

 

 

 วิธีการ 

    1. คนพกิารทีจะมีสทิธิรับเงินเบยีความพกิารในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินณสถานที

และภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินประกาศกําหนด 

 

    2.กรณีคนพิการทีได้รับเงินเบยีความพกิารจากองค์กรปกครองสว่นท้องถินในปีงบประมาณทีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
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ลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเบียความพิการตามระเบียบนีแล้ว 

 

    3. กรณีคนพิการทีมีสทิธิได้รับเบียความพิการได้ย้ายทีอยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบียความพิการต้องไปแจ้ง

ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมที่ตนย้ายไป 
 
 
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ทีประสงค์จะขอรับเบีย

ความพิการใน

ปีงบประมาณถดัไปหรือ

ผู้ รับมอบอํานาจยืนคําขอ

พร้อมเอกสารหลกัฐานและ

เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้อง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง 

อ.บ้านตาขนุ จ.สุ

ราษฎร์ธานี) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้

ผู้ขอลงทะเบยีน 
 

10 นาที กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ) / 

องค์การบริหาร

สว่นตําบลเขาวง 

อําเภอบ้านตาขนุ 

จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 
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ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บตัรประจําตวัคน

พิการตาม

กฎหมายวา่ด้วย

การสง่เสริมการ

คณุภาพชีวิตคน

พิการพร้อม

สําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

2) 
ทะเบยีนบ้าน

พร้อมสําเนา 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนา 

(กรณีทีผู้ขอรับ

เงินเบียความ

พิการประสงค์

ขอรับเงินเบียยงั

ชีพผู้สงูอายผุา่น

ธนาคาร) 

- 1 1 ชดุ (สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร ธกส.

สาขาบ้านตาขนุ

พร้อมสําเนา) 

4) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนหรือ

บตัรอืนทีออก

โดยหน่วยงาน

- 1 1 ชดุ - 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

อนบุาลแล้วแต่

กรณี (กรณียืนคํา

ขอแทน) 

5) 

สมดุบญัชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสําเนาของ

ผู้ดแูลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้

อนบุาลแล้วแต่

กรณี (กรณีทีคน

พิการเป็นผู้ เยาว์

ซงึมีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์

หรือผู้อนบุาล

แล้วแตก่รณีการ

ยืนคําขอแทน

ต้องแสดง

หลกัฐานการเป็น

- 1 1 ชดุ (บญัชีเงินฝาก 

ธกส.สาขาบ้านตา

ขนุ จ.สรุาษฎร์

ธานี ) 
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ท ี รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผู้แทนดงักลา่ว) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ 

ท ี รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรบัยืนเพิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง อําเภอบ้านตาขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

หมายเหต(ุโทรศพัท์ 077-261265/  เว็ปไซต์ www.Khaowong.go.th / 144 ม.2 ตําบลเขาวง อําเภอบา้นตา

ขนุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบียความพกิาร 

- 

 
 

19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทพีมิพ์ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย สํานกังานปลดั องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

อนุมัตโิดย นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลเขาวง 
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