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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
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คูมอืสําหรับประชาชน      :  การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพกิาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ      : องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

กระทรวง     :       กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน     :     การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงนิเบี้ยความพิการ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและการมีสวนรวม 

3. ประเภทของงานบริการ  : กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร  : ขึ้นทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเกี่ยวของ     : 

1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพกิาร 

ใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ :  บรกิารทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบรกิาร :  ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา  -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0     นาที 

9. ขอมูลสถิต ิ

  จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน  0  

  จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  

  จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10. ชื่ออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน]  

  การลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพกิาร   22/05/2558 11:38  

11. ชองทางการใหบรกิาร  

1) สถานท่ีใหบรกิารที่ทาํการองคกรปกครองสวนทองถิ่น /ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจกิายนของทุกป) 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เง่ือนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพกิารใหคนพกิารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกป ใหคนพกิารลงทะเบียนและยื่น

คําขอรับเงนิเบี้ยความพกิารในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมภูีมลิําเนาห 

รอืสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

 หลักเกณฑ 

 ผูมสีทิธจิะไดรับเงินเบี้ยความพกิารตองเปนผูมคีุณสมบัตแิละไมมลีักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

  1. มสีัญชาตไิทย 

  2. มภูีมลิําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 

  3.มบีัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการคุณภาพชีวติ 

     คนพกิาร 

  4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 ในการยื่นคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี้ยความพกิารคนพกิาร หรอืผูดูแลคนพกิาร จะตองแสดงความ

ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพกิารโดยรับเงนิสดดวยตนเอง หรอืโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามคน

พกิาร หรือผูดูแลคนพกิาร ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพทิักษผูอนุบาล แลวแตกรณี 

 ในกรณทีี่คนพกิารเปนผูเยาวซึ่งมผูีแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถ

ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษหรอืผูอนุบาล แลวแตกรณ ียื่นคําขอแทน 

โดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 วธิกีาร 

  1. คนพกิารที่จะมสีทิธรัิบเงินเบี้ยความพกิารในปงบประมาณถัดไปใหคนพกิารหรือ 

ผูดูแลคนพกิาร ผูแทนโดยชอบธรรม  ผูพทิักษผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสาร

หลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ สถานที่ และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประกาศกําหนด 

  2.กรณคีนพกิารที่ไดรับเงินเบี้ยความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในปงบประมาณที่ผานมา ใหถอืวาเปนผูไดลงทะเบยีนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพกิาร 

ตามระเบยีบนี้แลว 

  3. กรณคีนพกิารที่มสีทิธไิดรับเบี้ยความพกิารไดยายที่อยูและยังประสงค 

จะรับเงนิเบี้ยความพกิารตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบรกิาร 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย

ความพกิารใน

ปงบประมาณถัดไป 

หรอืผูรับมอบอํานาจ 

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

หลักฐานและเจาหนาที่

ตรวจสอบคํารองขอ

ลงทะเบยีนและเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

 

20 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบล 

ปะโด 

 

- 

2) การพิจารณา 

 

ออกใบรับลงทะเบยีนตาม

แบบยื่นคําขอลงทะเบยีน

ใหผูขอลงทะเบยีน 

 

10 นาท ี องคการบรหิาร

สวนตําบล 

ปะโด 

 

- 

ระยะเวลาดําเนินการ รวม 30 นาท ี

 

14. งานบรกิารน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

          ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสรมิการคุณภาพชีวิต

คนพกิารพรอมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา - 1 1 ชุด - 

3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอม

สําเนา (กรณทีี่ผูขอรับเงินเบี้ยความ

พกิารประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่

ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มรูีปถาย

พรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ

ผูแทนโดยชอบธรรมผูพทิักษผูอนุบาล

แลวแตกรณ ี 

(กรณยีื่นคําขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอม

สําเนาของผูดูแลคนพกิารผูแทนโดย

ชอบธรรมผูพทิักษผูอนุบาลแลวแต

กรณ ี(กรณทีี่คนพกิารเปนผูเยาวซึ่งมี

ผูแทนโดยชอบคนเสมอืนไร

ความสามารถหรอืคนไร

ความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรม

ผูพทิักษหรอืผูอนุบาลแลวแตกรณี

การยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐาน

การเปนผูแทนดังกลาว) 

- 1 1 ชุด - 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

 

16. คาธรรมเนียม  :  ไมมขีอมูลคาธรรมเนียม 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1.1 

 

1.2 

ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลปะโด  หมูที่ 1 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตาน ี94140 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7333-0955 

ชองทางการรองเรยีนศูนยบรกิารประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1 แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพกิาร 

19. หมายเหตุ  :  - 

 

 

วันท่ีพมิพ 17/08/2558 

สถานะ เผยแพรคูมอืบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลปะโด 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 

 


