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คู่มือส าหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ความพกิาร 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0    นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน     0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยความพกิาร   22/05/2558 

11:38  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบี้ยความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพกิารลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 
 ในปีงบประมาณถดัไปณที่ท  าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ตนมีภูมิล าเนาหรือสถานที่ทีอ่งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนด 
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 หลักเกณฑ์ 
ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบี้ยความพกิารตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติคนพกิาร 
 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
             ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพกิารคนพกิารหรือผูดู้แลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับ
เงินเบี้ยความพกิารโดยรับเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพกิารหรือผูดู้แลคนพกิาร
ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี 
            ในกรณีที่คนพกิารเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดย
ชอบธรรมผูพ้ทิกัษห์รือผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 
 
 วิธีการ 
    1. คนพกิารที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพกิารในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพกิารหรือผูดู้แลคนพกิารผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานที่และ
ภายในระยะเวลาที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 
    2.กรณีคนพกิารที่ไดรั้บเงินเบี้ยความพกิารจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณที่ผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบี้ยความพกิารตามระเบียบน้ีแลว้ 
    3. กรณีคนพกิารที่มีสิทธิไดรั้บเบี้ยความพกิารไดย้า้ยที่อยูแ่ละยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงินเบี้ยความพกิารตอ้งไปแจง้
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ที่ตนยา้ยไป 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรับเบี้ย
ความพกิารในปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอ านาจ
ยืน่ค  าขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ที่
ตรวจสอบค าร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 

20 นาที องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 
 

(1. ระยะเวลา : 20 
นาที   
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ 
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพจิารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืน่ค  าขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 
 

(1. ระยะเวลา : 10 
นาที  
2. หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นาท ี
 

13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัคน
พกิารตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวติคน
พกิารพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีที่ผูข้อรับ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เงินเบี้ยความ
พกิารประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผูดู้แลคนพกิาร
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ทิกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่
กรณี (กรณียืน่ค  า
ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผูดู้แลคนพกิาร
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ทิกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่
กรณี (กรณีที่คน
พกิารเป็นผูเ้ยาว์
ซ่ึงมีผูแ้ทนโดย
ชอบคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผูแ้ทนโดยชอบ

- 1 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธรรมผูพ้ทิกัษ์
หรือผูอ้นุบาล
แลว้แต่กรณีการ
ยืน่ค  าขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผูแ้ทนดงักล่าว) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 
 
 
2) 

ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  ต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร  044-187500    หรือ.www.taladpho.go.th   
หมายเหตุ- 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพกิาร 

- 
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18. หมายเหตุ 

     - 
 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 

สถานะ รออนุมติัขั้นที่ 1 โดยหัวหนา้หน่วยงาน 

จัดท าโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  
อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


