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คู่มือส ำหรับประชำชน  :  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง  :  กระทรวงมหำดไทย  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน  :  กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร  :  กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :  ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ. 2553 

6. ระดับผลกระทบ  :   บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร  :   ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ   -  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ -  นำที 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด    -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด    -  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน   กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัด
สกลนคร  โทร. 0-4270-4934  www.bawalocal.go.th/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)ี 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินเบีย้ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปีให้คนพิกำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบี้ยควำมพิกำร 
ในปีงบประมำณถัดไปณที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล ำเนำหรือสถำนที่ที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ก ำหนด 
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 หลักเกณฑ์ 
          ผู้มีสิทธิจะไดร้ับเงินเบี้ยควำมพิกำรต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมดังต่อไปนี้ 
   1. มีสัญชำติไทย 
   2. มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมทะเบียนบ้ำน 
   3. มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
   4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอปุกำรของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 
 
  ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยควำมพิกำรคนพกิำรหรือผู้ดูแลคนพิกำรจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยควำมพิกำรโดยรบัเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรในนำมคนพกิำรหรือผู้ดูแลคนพกิำรผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พทิักษ์ผู้อนบุำลแล้วแต่กรณี 
  ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผูเ้ยำว์ซึ่งมผีู้แทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์หรอืผู้อนบุำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผู้แทนดงักล่ำว 
 
 วิธีกำร 
      1. คนพิกำรที่จะมีสทิธิรับเงินเบี้ยควำมพกิำรในปงีบประมำณถัดไปให้คนพิกำรหรือผู้ดูแลคนพกิำรผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุำลแล้วแต่กรณียื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินณสถำนที่และ
ภำยในระยะเวลำทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศก ำหนด 
      2. กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมำณทีผ่่ำนมำให้ถือว่ำเป็น         
ผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว 
      3. กรณีคนพิกำรทีม่ีสทิธิได้รับเบี้ยควำมพิกำรได้ย้ำยที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยควำมพิกำรต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแหง่ใหมท่ี่ตนย้ำยไป 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัเบี้ย
ควำมพิกำรในปีงบประมำณ
ถัดไปหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ
ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำร
หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบค ำร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสำร

20 นำท ี กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลำ :        
20 นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ให้บรกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำน
ผู้รบัผิดชอบคือ
เทศบำลต ำบล          
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

หลักฐำนประกอบ 
 

บะหว้ำ  อ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนคร
โทร.                         
0-4270-4934  
www.bawalocal.
go.th) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตำม
แบบยื่นค ำขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน 
 

10 นำท ี กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลำ :  
10 นำที (ระบุ
ระยะเวลำที่
ให้บรกิำรจรงิ) 
2. หน่วยงำน
ผู้รบัผิดชอบ คือ
เทศบำลต ำบล            
บะหว้ำ  อ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนคร
โทร.             0-
4270-4934  
www.bawalocal.
go.th) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 30 นำที 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
       ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัวคน
พิกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรสง่เสรมิกำร
คุณภำพชีวิตคน
พิกำรพร้อม
ส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

2) ทะเบียนบ้ำน
พร้อมส ำเนำ 

- 1 1 ชุด - 

3) สมุดบญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพร้อม
ส ำเนำ (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ย
ควำมพิกำร
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ
ผ่ำนธนำคำร) 

- 1 1 ชุด - 

4) บัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่อกโดย
หน่วยงำนของรัฐ
ที่มีรปูถ่ำยพร้อม
ส ำเนำของผู้ดูแล
คนพิกำรผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนบุำล
แล้วแต่กรณี 
(กรณียื่นค ำขอ
แทน) 
 
 

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) สมุดบญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพร้อม
ส ำเนำของผู้ดูแล
คนพิกำรผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทักษ์ผู้อนบุำล
แล้วแต่กรณี 
(กรณีที่คนพกิำร
เป็นผู้เยำว์ซึ่งมี
ผู้แทนโดยชอบคน
เสมอืนไร้
ควำมสำมำรถ
หรือคนไร้
ควำมสำมำรถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกัษ์หรอื
ผู้อนุบำลแล้วแต่
กรณีกำรยื่นค ำขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐำนกำรเป็น
ผู้แทนดังกล่ำว) 

- 1 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

-   
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

        - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 47170  โทร. 0-4270-4934  

www.bawalocal.go.th 
หมายเหตุ   - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริกำรประชำชน  ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
 -  แบบค ำขอลงทะเบียนรบัเงินเบี้ยควำมพิกำร 

 
19. หมำยเหต ุ
          - 
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