
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำร 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : ส ำนักส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรมีส่วนร่วม กระทรวงมหำดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบ้ียควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พ.ศ.2553 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้คนพิกำร ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำร 

 ในปีงบประมำณถัดไป ณ ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล ำเนำ หรือสถำนท่ีท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นก ำหนด 

 หลักเกณฑ์ 

 

 

     ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบ้ียควำมพิกำร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

 

 1. มีสัญชำติไทย 

 

 2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมทะเบียนบ้ำน 

 

 3.มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

 

 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

 

ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียควำมพิกำร คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบ้ียควำมพิกำร

โดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี 

 

ในกรณีท่ีคนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว 

 

 

 วิธีกำร 

 

 

    1. คนพิกำรท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไป ให้คนพิกำร หรือผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณ สถำนที่และภำยใน

ระยะเวลำ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศก ำหนด 

 

    2.กรณีคนพิกำรท่ีได้รับเงินเบ้ียควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ ให้ถือว่ำเป็นผู้ได้

ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบ้ียควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว 

 

    3. กรณีคนพิกำรท่ีมีสิทธิได้รับเบ้ียควำมพิกำรได้ย้ำยท่ีอยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบ้ียควำมพิกำรต้องไปแจ้งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ท่ีตนย้ำยไป 

 

 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมำยเหตุ: (ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 1 – 30 พฤศจิกำยน ของ

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



ทุกปี))  
ท่ีท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล อบต. เมือง
พัทยำ)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำที 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับเบ้ียควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไป                 

หรือผู้รับมอบอ ำนำจ ยื่นค ำขอ พร้อมเอกสำรหลักฐำน และ

เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียน และเอกสำรหลักฐำน
ประกอบ 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 20 นำที (ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำร
จริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุ) / เมืองพัทยำ))  

20 นำที กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

2) กำรพิจำรณำ 

ออกใบรับลงทะเบียน ตำมแบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน 

(หมำยเหตุ: (1. ระยะเวลำ : 10 นำที (ระบุระยะเวลำท่ีให้บริกำร
จริง) 
2. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ คือ เทศบำล.....(ระบุ) / องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล.....(ระบุ) / เมืองพัทยำ))  

10 นำที กรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรส่งเสริมกำร
คุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมส ำเนำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีท่ีผู้ขอรับเงินเบี้ย

ควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงำนของรัฐท่ีมี
รูปถ่ำยพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค ำขอแทน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทน

โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี (กรณีท่ีคนพิกำร
เป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคน

ไร้ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล 

แล้วแต่กรณีกำรยื่นค ำขอแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทน
ดังกล่ำว) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมำยเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียควำมพิกำร 

(หมำยเหตุ: -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลกำรติดต่อรำชกำร 

www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 06/07/2558 

http://www.info.go.th/

