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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรับเงินเบีย้ความพกิาร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้นลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้นลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ท่ีให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาํเนาคู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียความพกิาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีทาํการเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี) 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเงินเบ้ียความพกิาร 
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 ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีทาํการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิลาํเนาหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินกาํหนด 
 หลกัเกณฑ ์
 
 
ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 
 1. มีสญัชาติไทย 
 
 2. มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
 
 3.มีบตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
ในการยืน่คาํขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ีย
ความพิการโดยรับเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดย
ชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีคนพกิารเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่คาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 
 
 
 วิธีการ 
 
 
    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพกิารในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่คาํขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานท่ีและ
ภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด 
 
    2.กรณีคนพกิารท่ีไดรั้บเงินเบ้ียความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยืน่คาํขอรับเบ้ียความพกิารตามระเบียบน้ีแลว้ 
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    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการไดย้า้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงินเบ้ียความพิการตอ้งไปแจง้
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ีย
ความพิการในปีงบประมาณ
ถดัไปหรือผูรั้บมอบอาํนาจ
ยืน่คาํขอพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและเจา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบคาํร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืน่คาํขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลตาํบล
บา้นลาดอาํเภอ
บา้นลาดจงัหวดั
เพชรบุรี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจาํตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อม
สาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาํเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายผุา่น
ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บตัรประจาํตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมสาํเนาของ
ผูดู้แลคนพิการ
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่
กรณี (กรณียืน่คาํ
ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมสาํเนาของ
ผูดู้แลคนพิการ
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผูเ้ยาว์
ซ่ึงมีผูแ้ทนโดย
ชอบคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษ์
หรือผูอ้นุบาล
แลว้แต่กรณีการ
ยืน่คาํขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผูแ้ทนดงักล่าว) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน  ๆสําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ  สาํหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
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ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีหมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก

เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาํบลบ้านลาด หมู่ท่ี 7 ตาํบลบ้านลาด อาํเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบรีุ 76150 
โทรศพํท์ 032-492366 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
หมายเหตุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดทําโดย เทศบาลตาํบลบา้นลาดอาํเภอบา้น

ลาดจงัหวดัเพชรบุรี 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


