
คูมือสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงนิเบี้ยความพกิาร 

หนวยงานที่ใหบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเงินเบี้ยความพกิาร 

 ในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ทีอ่งคกรปกครองสวน

ทองถ่ินกําหนด 

 หลักเกณฑ 

 

 

     ผูมสีิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบติัและไมมลีักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 

 

 1. มีสญัชาติไทย 

 

 2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน 

 

 3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอปุการของสถานสงเคราะหของรัฐ 

 

ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพกิารจะตองแสดงความประสงคขอรบัเงินเบี้ย

ความพิการโดยรบัเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี 

 

ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมผีูแทนโดยชอบ คนเสมอืนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม 



ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 

 

 

 วิธีการ 

 

 

    1. คนพิการทีจ่ะมสีิทธิรบัเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรอืผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบ

ธรรม ผูพทิักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณ สถานที่

และภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด 

 

    2.กรณีคนพิการที่ไดรบัเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูได

ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรบัเบี้ยความพิการตามระเบียบน้ีแลว 

 

    3. กรณีคนพิการที่มสีิทธิไดรับเบี้ยความพกิารไดยายที่อยู และยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพกิารตองไปแจง

ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมที่ตนยายไป 

 

 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานท่ีใหบริการ 

องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย 

โทรศัพท 044-666389 website www.muangphai.go.th/

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของ

ทุกป))  

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) 

ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 



ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาท ี

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูที่ประสงคจะขอรบัเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป                 

หรือผูรบัมอบอํานาจ ย่ืนคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน และ

เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุระยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงานผูรบัผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบ)ุ / องคการ

บรหิารสวนตําบล.....(ระบ)ุ / เมืองพัทยา))  

20 นาท ี องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

2) การพิจารณา 

ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบย่ืนคําขอลงทะเบียนใหผูขอ

ลงทะเบียน 

(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุระยะเวลาที่

ใหบรกิารจรงิ) 

2. หนวยงานผูรบัผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบ)ุ / องคการ

บรหิารสวนตําบล.....(ระบ)ุ / เมืองพัทยา))  

10 นาท ี องคการบรหิารสวน

ตําบลเมืองไผ อําเภอ

หนองกี่ จังหวัดบุรรีัมย 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวย การสงเสรมิการ

คุณภาพชีวิตคนพิการพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

2) 

 

ทะเบียนบานพรอมสําเนา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ - 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีท่ีผูขอรับเงินเบ้ีย

ความพิการประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

4) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมี

รูปถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผู

พิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอแทน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการ ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี (กรณีท่ีคนพิการ

เปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถ หรือคน

ไรความสามารถ ใหผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล 

แลวแตกรณีการยื่นคําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทน

ดังกลาว) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

องคการบรหิารสวนตําบลเมืองไผ 

อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรัมย 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคบรหิารสวนตําบลเมอืงไผ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบรุีรมัย โทรศัพท 044-666389 website 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

www.muangphai.go.th 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 

(หมายเหตุ: -)  

 

หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมสีวนรวม กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน สํานักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และการมีสวนรวม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงนิเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2553  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ  อบต.เมืองไผ นายศิวนนท สําเนาคูมอื

ประชาชน 21/09/2015 12:40 
 
 

เอกสารฉบับนดีาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ท ี


