
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การลงทะเบยีนและยื่นคาํขอรับเงนิเบี้ยความพิการ 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่พ.ศ. 2553 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง )  

(ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป) 
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิน่พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยความ

พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีต่นมีภูมิลําเนาหรือสถานทีท่ี่องคกรปกครองสวน

ทองถิน่กาํหนด 

 หลักเกณฑ 

ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

  1. มีสัญชาติไทย 

  2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ตามทะเบยีนบาน 

  3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชวีิตคนพกิาร 

  4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

ในการยืน่คําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพกิารหรือผูดูแลคนพกิารจะตองแสดงความประสงคขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงนิสดดวยตนเองหรือโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพกิาร

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทกัษผูอนุบาลแลวแตกรณี 

ในกรณีที่คนพกิารเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทน

โดยชอบธรรมผูพิทกัษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดงักลาว 

 วิธีการ 

1. คนพิการทีจ่ะมีสิทธิรับเงนิเบี้ยความพกิารในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพทิักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ

สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด 

 



  2.กรณีคนพกิารที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวา

เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว 

     3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพกิารไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบีย้ความพกิารตอง

ไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมที่ตนยายไป  

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพิการใน

ปงบประมาณถัดไปหรือ

ผูรับมอบอํานาจยืน่คําขอ

พรอมเอกสารหลักฐานและ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง

ขอลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

20 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 20 

นาที  

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ 

สํานักปลัด 

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให

ผูขอลงทะเบยีน 
 

10 นาท ี กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(1. ระยะเวลา : 10 

นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ใหบริการจริง) 

2. หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

สํานักปลัด 

เทศบาลตําบลพัน

ดุง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาท ี

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนนิการลดขั้นตอน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัวคน

พิการตาม

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

กฎหมายวาดวย

การสงเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพรอม

สําเนา 

2) 
ทะเบยีนบาน

พรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนา 

(กรณีที่ผูขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุผาน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอื่นที่ออก

โดยหนวยงาน

ของรัฐที่มีรูปถาย

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณียืน่คํา

ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พรอมสําเนาของ

ผูดูแลคนพิการ

- 1 1 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษผู

อนุบาลแลวแต

กรณี (กรณีทีค่น

พิการเปนผูเยาว

ซึ่งมีผูแทนโดย

ชอบคนเสมือนไร

ความสามารถ

หรือคนไร

ความสามารถให

ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทกัษ

หรือผูอนุบาล

แลวแตกรณีการ

ยื่นคําขอแทน

ตองแสดง

หลักฐานการเปน

ผูแทนดังกลาว) 

 
คาธรรมเนียม 

- ไม่มีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนและยืน่คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

งานพัฒนาชุมชน สํานกัปลดั  เทศบาลตําบลพันดงุ 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 

 

 



 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


