
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบีย้ควำมพกิำร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลเมืองแพรกษา  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลเมืองแพรกษา  ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2553 
2) ระเบียบคณะกรรมการการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดั
สวสัดิการเบ้ียความพิการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 
5) ระเบียกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 

2) 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
 
 
 



10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลเมืองแพรกษา /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

8.30 -16.30 น.  (มีพกัเท่ียง)   

หมายเหตุ (ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  , โทร 02-703-7901-2

โทรสาร 02-703-7901-2ต่อ 108 อินเตอร์เน็ต  www.preaksa.net ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  ตลอดปีงบประมาณ)  

 
11. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 พ.ศ.2553 ก าหนดใหมี้สิทธิรับเบ้ียความพิการในเดือนถดัไป หลงัจากยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
 ณท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 
 
 หลกัเกณฑ ์
 ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติคนพิการ 
 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 
ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ียความ
พิการโดยรับเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบธรรม
ผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผู ้
พิทกัษห์รือผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 
 
 วธีิการ 
 
    1. คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถดัไป หลงัจากยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
  

http://www.preaksa.net/


    2. กรณีคนพิการท่ีไดรั้บเงินเบ้ียความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีแลว้ 
    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการไดย้า้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียความพิการตอ้งไปลงทะเบียนต่อ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ีย
ความพิการหรือผูรั้บมอบ
อ านาจยืน่ค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้อง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยืน่ค าขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลเมือง
แพรกษา 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นาที 
 

13. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 



14. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวัคน
พิการตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวติคน
พิการพร้อม
ส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบา้น
พร้อมส าเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนา 
(กรณีท่ีผูข้อรับ
เงินเบ้ียความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบ้ียยงั
ชีพความพิการ
ผา่นธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือ
บตัรอ่ืนท่ีออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่าย
พร้อมส าเนาของ
ผูดู้แลคนพิการ
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่

- 1 1 ชุด - 



ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรณี (กรณียืน่ค า
ขอแทน) 

5) 

สมุดบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้อมส าเนาของ
ผูดู้แลคนพิการ
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ู ้
อนุบาลแลว้แต่
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเป็นผูเ้ยาว์
ซ่ึงมีผูแ้ทนโดย
ชอบคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
หรือคนไร้
ความสามารถให้
ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษ์
หรือผูอ้นุบาล
แลว้แต่กรณีการ
ยืน่ค าขอแทน
ตอ้งแสดง
หลกัฐานการเป็น
ผูแ้ทนดงักล่าว) 

- 1 1 ชุด - 

 
14.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 



 
15. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มข้ีอมลูค่าธรรมเนียม 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) สถำนทีใ่ห้บริกำร เทศบาลเมืองแพรกษาติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)            
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (มีพกัเท่ียง)  

 หมำยเหตุ (ทีอ่ยู่ 545 หมู่ 6 ต ำบลแพรกษำ  อ ำเภอเมืองฯ จังหวดัสมุทรปรำกำร 10280 , โทรศัพท์ 02-703-7901-2
โทรสำร  02-703-7901-2 ต่อ 108 อนิเตอร์เน็ต www.paeaksa.net ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ตลอดปีงบประมำณ) 

 
17 .ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

1)  แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

 
18 .หมำยเหตุ 
- 

วนัทีพ่มิพ์ 01/07/2564 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองสวสัดิการฯ ทม.แพรกษา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 
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