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คูมือสำหรับประชาชน ฉบับท่ี 2 
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
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คูมือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ 
3. ประเภทของงานบริการ: ติดตอดวยตนเอง  
4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: เขตเทศบาลเมืองบานไผ  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ       0 นาที 
9. ขอมูลสถิติ 
 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   

22/05/2558 11:38  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ งานสังคมสงเคราะห ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคารหอประขุม

อเนกประสงค  เทศบาลเมืองบานไผ /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. โทร.043 – 272642 ตอ 15 , 043 - 272265 
หมายเหตุ (อปท.สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2553 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ใหคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีตนมีภูมิลำเนา ณ ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด และมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
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หลักเกณฑ 
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
   1. มีสญัชาติไทย 
   2. มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 
   3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 
  ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี 
 

  ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทน
โดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 
 วิธีการ 
      1. ใหคนพิการท่ีไดจดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและ
ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา ณ ท่ีทำการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป 
  2.ในกรณีคนพิการซ่ึงไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง และยายภูมิลำเนาไปอยู
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ใหคนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนมีภูมิลำเนา และใหไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงใหมในเดือนถัดไป 
  
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร และการ
พิจารณา 
 
 

1. ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการหรือผูรับมอบ
อำนาจยื่นคำขอพรอมเอกสาร
หลักฐาน 
2. เจาหนาท่ีตรวจสอบคำรอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ  พรอมออก
ใบรับลงทะเบยีนตามแบบยื่น
คำขอลงทะเบียนใหผูขอ
ลงทะเบียน 

8 นาที กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 8 นาที 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลเมืองบานไผ) 

 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 นาที 
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14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ผานการดำเนินการลดข้ันตอนแลว 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัวคนพิการตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริม
การคุณภาพชีวิตคนพิการ 

- 1 - ชุด - 

2) ทะเบียนบาน - 1 - ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(กรณีท่ีผูขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

- 1 - ชุด - 

4) 

บัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย
ของผูดูแลคนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณี (กรณี
ยื่นคำขอแทน) 

- 1 - ชุด - 

5) 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูดูแลคนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณี (กรณีท่ี
คนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมี
ผูแทนโดยชอบคนเสมือนไร
ความสามารถหรือคนไร
ความสามารถใหผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษหรือผู
อนุบาลแลวแตกรณีการยื่น
คำขอแทนตองแสดง
หลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว หรือหนังสือมอบ
อำนาจ) 

- 1 - ชุด - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  

1. งานสังคมสงเคราะห ฝายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค เลขท่ี 905 หมูท่ี 3 
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110 โทรศัพท 043272642 ตอ 15 
2. ศูนยดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบานไผ เลขท่ี 905 หมูท่ี 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง 
อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 40110 โทรศัพท 043272642 ตอ 38 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคำขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพิการ 
 
19. หมายเหตุ 
 

 

วันท่ีพิมพ 14/12/2564 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทำโดย ไพฑูรย     เหลืองอิงคะสุต 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  พงษธีรมิตร 
เผยแพรโดย ธนายุทธ โคตรบรรเทา 


