
คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคาํขอรบัเงินเบี้ยความพิการ 

ในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลาํเนา หรือสถานที่ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่

กําหนดหลักเกณฑ 

 

     ผูมสีิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

 1.  มีสัญชาติไทย 

 2.  มีภูมลิาํเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 

 3.  มีบัตรประจาํตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 4.  ไมเปนบุคคลซึง่อยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

        ในการย่ืนคาํขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยความพกิาร คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรบัเงนิ

เบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพกิาร ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี 

        ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรอืคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 

 วิธกีาร 

 

    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธริับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรอืผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบ

ธรรม ผูพทิักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ย่ืนคาํขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ สถานท่ี

และภายในระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด 

    2. กรณีคนพิการท่ีไดรบัเงินเบี้ยความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรบัเบี้ยความพิการตามระเบียบน้ีแลว 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรบัเบี้ยความพิการไดยายท่ีอยู และยงัประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่ 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com/ 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน 
ของทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป       
หรือผูรบัมอบอํานาจ ย่ืนคาํขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -)  
 

20 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

2) การพิจารณา 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบย่ืนคาํขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: -)  
 

10 นาท ี องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู อําเภอนา
แก จงัหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 



    รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจาํตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงนิเบี้ย
ความพิการประสงคขอรบัเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐที่มี
รูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผู
พิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีย่ืนคําขอแทน) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีที่คนพิการ
เปนผูเยาวซึง่มีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคน
ไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล 
แลวแตกรณีการย่ืนคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบคาํขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงินเบี้ยความพกิาร  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีสวนรวม กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถิ่น สาํนักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
พ.ศ. 2553  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคาํขอรับเงินเบี้ยความพิการ  อบต.สีชมพู  พักตรวภิา  สาํเนาคูมือ

ประชาชน 28/08/2015 15:26 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


