
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำร 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีกำรเง่ือนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 ก าหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไป ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภมูิล าเนาหรือสถานท่ีที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 หลักเกณฑ ์

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบีย้ความพิการ ต้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1.มสีัญชาตไิทย 

 2.มีภมูิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 3.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ 

 4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานของรัฐ 

  ในการยื่นค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตัวเอง หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี   

 วิธีกำร 

 1.คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถดัไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และ
ภายในระยะเวลา ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 2.กรณีคนพิการทีไ่ด้รบัเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้ือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 

 3.กรณีคนพิการที่มสีิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ายไป 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถานที่ให้บริการ 
ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร อ ำเภอ
บ ำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ต ำบล
บ้ำนเพชร อ ำเภอบ ำเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภูม ิ
โทรศัพท์ 044-100941 https://www.Banphet.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ระยะเวลำที่เปิดให้บริกำร 1- 30 พฤศจิกำยน
ของทุกป)ี 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ไม่เว้นวันหยดุรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08:30 – 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นาท ี

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณถัดไป หรือผู้รบั
มอบอ านาจ ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน และเจา้หน้าท่ีตรวจสอบค า
ร้องขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐานประกอบ (หมำยเหต:ุ -(1. 
ระยะเวลำ : 20 นำที  2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนเพชร)) 

20 นาท ี กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

2) กำรพิจำรณำ 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียนใหผู้้ขอลงทะเบียน
หรือผู้รบัมอบอ านาจ (หมำยเหต:ุ -(1. ระยะเวลำ : 10 นำที) 2. 
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร)) 

10 นาท ี กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

2) ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 

- 

3) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีผู้ขอรับเงินเบ้ียควำม  

https://www.banphet.go.th/


พิกำร ประสงค์ขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำรผ่ำนธนำคำร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 

4) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงำนของรัฐที่มี
รูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ 
ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 

 

5) สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณีผู้พิกำรเป็นผู้เยำว์ 
ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้
ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล 
แล้วแต่กรณีกำรยื่นค ำขอแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทน
ดังกล่ำว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ – 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)  
ไม่มีข้อมลูค่ำธรรมเนียม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำให้บริกำร 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เลขท่ี 333 หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเพชร 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมูิ 
โทรศัพท์ 044-100941 https://www.Banphet.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) 1. แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงินเบีย้ความพิการ 

(หมำยเหต:ุ- ) 
 

 

หมำยเหตุ 

https://www.banphet.go.th/


- 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 

ชื่อกระบวนงำน : การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนร่วม กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

 ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขึ้นทะเบียน 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง 

 

1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2553 

ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

พ้ืนที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น  

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ : - 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน : 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : การลงทะเบยีนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรบัประชาชน 

Backend.ibfo.go.th 

วันท่ีเผยแพร่คูม่ือ: - 

 


