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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคาํขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการใหค้นพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบีย้ความพิการ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ณ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม 49 ม.4 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ
กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมายเหตุ (โทรศพัท์ / โทรสาร 034-998073-4 
) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
พ.ศ.2553 กําหนดภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ให้คนพกิารท่ีมีความประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการสามารถย่ืน
คําขอเพ่ือขึน้ทะเบียนรับเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถดัไป ณ ท่ีทําการองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
สถานท่ีท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกําหนด 
หลกัเกณฑ์ 
ผู้ มีสทิธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี ้
 1. มีสญัชาติไทย 
 2. มีภมิูลําเนาอยูใ่นเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม 
 3 .มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพกิาร 
 4. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบีย้
ความพกิารโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพกิารหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้ พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแต่กรณี 
 ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้ พิทกัษ์ หรือ ผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี ย่ืนคําขอแทน โดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว 
 
 
วิธีการ 
 คนพิการ ผู้ดแูลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ พิทกัษ์ ผู้อนบุาลแล้วแต่กรณี ท่ีประสงค์จะขีน้ทะเบียนเพ่ือขอรับเบีย้
ความพกิารในปีถดัไป สามารถย่ืนคําขอ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปี ณ ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบล
หนองกระทุ่ม 
 
หมายเหต ุ
 - คนพกิารท่ีได้รับเงินเบีย้ความพิการในปีงบประมาณท่ีผ่านมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบีย้ความ
พิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 



3/5 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพกิารใน
ปีงบประมาณถดัไปหรือ
ผู้ รับมอบอํานาจย่ืนคําขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐาน
เสนอต่อเจ้าหน้าท่ีรับจด
ทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ
คณุสมบตัิของคนพิการ 
 

5 นาที - (เจ้าหน้าท่ีผู้ รับจด
ทะเบียน/งาน
พฒันาชมุชน 
สํานกังานปลดั 
องค์การบริหาร
สว่นตําบลหนอง
กระทุ่ม) 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นาที - (คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณุสมบติั/งาน
พฒันาชมุชน 
สํานกังานปลดั 
องค์การบริหาร
สว่นตําบลหนอง
กระทุ่ม) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   15 นาที 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวัคน
พิการ 

กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของ

1 1 ฉบบั (พิมพ์ลายนิว้มือ
หรือ เซ็นต์ช่ือเพ่ือ
รับรองสําเนา
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มนษุย์ เอกสารสําเนา) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั (พิมพ์ลายนิว้มือ
หรือ เซ็นต์ช่ือเพ่ือ
รับรองสําเนา
เอกสารสําเนา) 

3) 

สําเนาหน้าสมดุ
บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร 

- 0 1 ฉบบั (สําเนาสมดุบญัชี
เงินฝากธนาคาร 
(กรณีท่ีผู้ขอรับเงิน
เบีย้ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ
ผ่านธนาคาร)/
พิมพ์ลายนิว้มือ
หรือ เซ็นต์ช่ือเพ่ือ
รับรองสําเนา
เอกสารสําเนา) 

4) 

หนงัสือมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (พร้อมแนบสําเนา
บตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ รับ
มอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
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หมายเหตุ -   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม 49 ม.4 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ

กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140  โทรศพัท์ / โทรสาร 034-998073-4 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ตวัอยา่งแบบคําขอลงทะเบียนความพิการ 

- 
 

2) หนงัสือมอบอํานาจ 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลหนอง

กระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย  
(นายบญุแสง  สวุรรณชีพ) 
นายก อบต.หนองกระทุ่ม 

เผยแพร่โดย - 
 
 


