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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ:องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลแม่ใส 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลแม่ใส 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงำนบรกิำรที่เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึน้ทะเบียน  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่นพ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิจนถงึปัจจุบนั 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0 นำที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด 0  

 จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคูม่ือประชาชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ควำมพิกำร   
22/05/2558 11:38  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที่ให้บริการ ทีท่ าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา  

จงัหวดัพะเยา โทร 054-889909  ต่อ 18 โทรสาร 054-889908    /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยุดราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี) 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำรใหค้นพิกำรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2553 ก ำหนดใหภ้ำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปีใหค้นพิกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบีย้ควำม
พิกำร ในปีงบประมำณถดัไปณที่ท ำกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ตนมีภมูิล  ำเนำหรือสถำนที่ที่องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ่นก ำหนด 
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 หลกัเกณฑ ์
ผูม้ีสิทธิจะไดร้บัเงินเบีย้ควำมพิกำรตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี ้ 
 1. มีสญัชำติไทย 
 2. มีภมูิล  ำเนำอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นตำมทะเบียนบำ้น 
 3.มีบตัรประจ ำตวัคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิกำรคณุภำพชีวิตคนพิกำร 
 4.ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ในควำมอปุกำรของสถำนสงเครำะหข์องรฐั 
       ในกำรย่ืนค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบีย้ควำมพิกำรคนพิกำรหรือผูด้แูลคนพิกำรจะตอ้งแสดงควำมประสงคข์อรบัเงิน
เบีย้ควำมพิกำรโดยรบัเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำรหรือผูด้แูลคนพิกำรผูแ้ทน
โดยชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นบุำลแลว้แต่กรณี 
      ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผูเ้ยำวซ์ึ่งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไรค้วำมสำมำรถใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบำลแลว้แต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทนดงักลำ่ว 
 วิธีกำร 
    1. คนพิกำรที่จะมีสิทธิรบัเงินเบีย้ควำมพิกำรในปีงบประมำณถดัไปใหค้นพิกำรหรือผูด้แูลคนพิกำรผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบำลแลว้แต่กรณียื่นค ำขอตำมแบบพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นณสถำนที่
และภำยในระยะเวลำที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นประกำศก ำหนด 
    2.กรณีคนพิกำรที่ไดร้บัเงินเบีย้ควำมพิกำรจำกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำใหถื้อว่ำเป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเบีย้ควำมพิกำรตำมระเบียบนีแ้ลว้ 
    3. กรณีคนพิกำรที่มีสิทธิไดร้บัเบีย้ควำมพิกำรไดย้ำ้ยที่อยู่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบีย้ควำมพิกำรตอ้งไปแจง้
ต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งใหม่ที่ตนยำ้ยไป 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผูท้ี่ประสงคจ์ะขอรบัเบีย้
ควำมพิกำรใน
ปีงบประมำณถดัไปหรือ
ผูร้บัมอบอ ำนำจยื่นค ำขอ
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนและ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบค ำรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสำร
หลกัฐำนประกอบ 
 

20 นำท ี องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบล 
แม่ใส 

(1. ระยะเวลำ : 20 
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ใหบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบำล.....(ระบุ) 
/ องคก์ำรบรหิำร
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สว่นต ำบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยำ) 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตำม
แบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นำท ี องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบล 
แม่ใส 

(1. ระยะเวลำ : 10 
นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ใหบ้รกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบำล.....(ระบุ) 
/ องคก์ำรบรหิำร
สว่นต ำบล
.....(ระบ)ุ / เมือง
พทัยำ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 นำท ี
 

13. งานบริการนีผ้่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวัคน
พิกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ย
กำรสง่เสรมิกำร
คณุภำพชีวิตคน
พิกำรพรอ้ม

- 1 1 ชดุ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส ำเนำ 

2) 
ทะเบียนบำ้น
พรอ้มส ำเนำ 

- 1 1 ชดุ - 

3) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำ 
(กรณีที่ผูข้อรบั
เงินเบีย้ควำม
พิกำรประสงค์
ขอรบัเงินเบีย้ยงั
ชีพผูส้งูอำยผุ่ำน
ธนำคำร) 

- 1 1 ชดุ - 

4) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนที่ออก
โดยหน่วยงำน
ของรฐัที่มีรูปถ่ำย
พรอ้มส ำเนำของ
ผูด้แูลคนพิกำร
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนบุำลแลว้แต่
กรณี (กรณียื่นค ำ
ขอแทน) 

- 1 1 ชดุ - 

5) 

สมดุบญัชีเงิน
ฝำกธนำคำร
พรอ้มส ำเนำของ
ผูด้แูลคนพิกำร
ผูแ้ทนโดยชอบ

- 1 1 ชดุ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนบุำลแลว้แต่
กรณี (กรณีที่คน
พิกำรเป็นผูเ้ยำว์
ซึ่งมีผูแ้ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถ
หรือคนไร้
ควำมสำมำรถให้
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษ์
หรือผูอ้นบุำล
แลว้แต่กรณีกำร
ยื่นค ำขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐำนกำรเป็น
ผูแ้ทนดงักลำ่ว) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

15. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
 ช่องทางการร้องเรียน  ทีท่ าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต ำบลแม่ใส  อ ำเภอเมืองพะเยำ  

จงัหวดัพะเยำ โทร 0-5488-8909 โทรสำร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงำน 

(หรือทางเว๊บไซด์  www.Maesaisao.go.th) 

http://www.maesaisao.go.th/
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