
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงนิเบี้ยควำมพิกำร 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 พ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดอืนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ความพิการ 

 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ตนมีภูมลิ าเนา หรือสถานทีท่ี่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ ์

 

 

     ผู้มสีิทธจิะไดร้ับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเปน็ผู้มคีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปนี้ 

 

 1. มีสัญชาติไทย 

 

 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 

 3.มีบัตรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 4.ไม่เปน็บุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 

ในการยืน่ค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรอืผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรบัเงินเบีย้

ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้พทิักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

 

ในกรณีทีค่นพิการเป็นผู้เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไรค้วามสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ใหผู้้แทนโดยชอบธรรม 



ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนบุาล แลว้แตก่รณี ยืน่ค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน็ผู้แทนดังกล่าว 

 

 

 วิธีการ 

 

 

    1. คนพิการที่จะมสีิทธริับเงนิเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดแูลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณ สถานที่

และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 

    2.กรณีคนพิการทีไ่ด้รบัเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้

ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนี้แลว้ 

 

    3. กรณีคนพิการทีม่ีสทิธไิดร้ับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้ง

ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหมท่ี่ตนย้ายไป 

 

 

  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
ส่วนสวสัดิการและสังคม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลศรสีงคราม 
ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม  
โทรศัพท์ / โทรสาร  0-4259-9496/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ
ทุกป)ี)  

ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ เปดิให้บริการวนั จนัทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นาท ี

 

ล ำดบั ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพิการในปีงบประมาณถัดไป                 
หรือผูร้ับมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม ต าบลศรสีงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม  โทร/โทรสาร 0-4259-9496))  

20 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี
2. หนว่ยงานผู้รับผิดชอบ คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรี
สงคราม อ าเภอศรสีงคราม จังหวดันครพนม  โทร/โทรสาร  
0-4259-9496))  

10 นาท ี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำร
คุณภำพชีวติคนพิกำรพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถำ้มี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ (กรณทีี่ผู้ขอรบัเงินเบี้ย
ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุผำ่นธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถำ่ยพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูดู้แลคนพกิำร ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้พทิักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแตก่รณี (กรณีที่คนพิกำร
เป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคน
ไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พทิักษ์ หรือผู้อนุบำล 
แล้วแต่กรณกีำรยื่นค ำขอแทนต้องแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผู้แทน
ดังกล่ำว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 



ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  โทร/โทรสาร 0-

4259-9496 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศูนยบ์ริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบยีนรบัเงินเบีย้ความพิการ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบี้ยความพิการ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส านักส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนรว่ม กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนรว่ม 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553  

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป 

พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สดุ 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเงินเบี้ยความพิการ 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือส าหรบัประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


