
 

 

คูมือสำหรับประชาชน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ           
การจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง             
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

 

“การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ” 
 
 

 
 
 

สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

อำเภอศรีประจันต จังหวดัสุพรรณบุรี 



หนา 1 จาก 8 
 

คูมือสำหรับประชาชน 

 

 
 
 
 

สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลมดแดง       วันจันทร  ถึง วันศุกร 
โทรศัพท : 035-435093         ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
โทรสาร  : 035-435093         (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) 
เว็บไซต  : www.moddang.go.th 
 
  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
 

 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิข้ึนทะเบียนรับเบ้ียความพิการ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารการรับบัตรประจำตัวคนพิการ 
(3) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลมดแดงตามทะเบียนบาน 
(4) ไมเปนผูที่ไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไดแก ผูรับเงิน

บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูพิการที่อยูในสถานสงเคราะห           
ของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือผลประโยชน
ตอบแทนอ่ืนท่ีรัฐจัดใหเปนประจำ 

เอกสาร หลักฐาน ประกอบดวย 
(1) แบบฟอรมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 
(2) บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ 
(3) ทะเบียนบาน 
(4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา (เฉพาะหนาที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) กรณีผูพิการที่ประสงค

ขอรับเงินเบี้ยความพิการผานบัญชีธนาคาร 
 

หมายเหตุ : ในกรณีผูพิการที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเอง อาจมอบอำนาจใหผูอื่นเปนผูยื่นคำขอรับ
เบี ้ยความพิการได โดยใหผูร ับมอบอำนาจติดตอ องคการบริหารสวนตำบลมดแดงพรอมสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ 
 
 

งานท่ีใหบริการ            :   การรับข้ึนทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :   งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

การรับข้ึนทะเบียนเบ้ียความพิการ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 



หนา 2 จาก 8 
 

การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิรับเบ้ียความพิการ 
ผูที่มายื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ สามารถตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศที่บอรดประชาสัมพันธ  

ณ ที ่ทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี หรือทางขาว
ประชาสัมพันธทางเว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง www.moddang.go.th หรือ Application Facebook : 
อบต.มดแดง โดยประกาศภายในเดือนที่มายื่นคำขอรับเบี้ยความพิการไว และผูพิการจะไดรับเงินเบี้ยความ
พิการในเดือนถัดไปจากเดือนที่ลงทะเบียนขอรับเงิน ทั้งนี้ ผู พิการจะไดรับเงินเบี้ยความพิการจำนวน             
800 บาทตอเดือน 

 
 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การกรอกเอกสาร 
/ตรวจสอบเอกสาร 
 

• กรอกแบบฟอร มแบบคำขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความ
พิการ 

• ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 
• ยื่นทะเบียนบาน 
• ยื ่นสำเนาหนาบัญชีเง ินฝาก

ธนาคาร กรณีที่ประสงคขอรับ
เงินเบี ้ยความพิการผานบัญชี
ธนาคาร 

• เจาหนาที่ออกใบรับลงทะเบยีน
ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียน
ใหผูขอลงทะเบียน 

10 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุรี 

กรณีท่ีระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลเบ้ียยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถออนไลนไดตามปกต ิ

2) การบันทึกคำขอ
ลงทะเบียนรบัเบ้ีย  
ความพิการผาน
ระบบออนไลน 

• ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 
• ยื่นทะเบียนบาน 
• ยื ่นสำเนาหนาบัญชีเง ินฝาก

ธนาคาร กรณีที่ประสงคขอรับ
เงินเบี ้ยความพิการผานบัญชี
ธนาคาร 

• เจาหนาที่บันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

• เจาหนาที่ออกใบรับลงทะเบยีน
ตามแบบยื่นคำขอลงทะเบียน
ใหผูขอลงทะเบียน 

10 นาที 
 
 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

บันทึกแบบคำขอลงทะเบียน
เบ้ียความพิการผานระบบ
ออนไลน 
http://welfare.dla.go.th 
(หากผูพกิาร เปนผูสูงอายุดวย             
จะยื่นแบบคำขอโดยการกรอก
แบบฟอรมแบบคำขอลงทะเบยีน
รับเงินเบี้ยความพิการเทานั้น) 

3) การประกาศรายช่ือผู
พิการท่ีมีสิทธิรับเงิน
เบ้ียความพิการ 

• ประกาศรายชื่อผูพิการที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ณ บอรด
ประชาสัมพันธ เว็บไซดหลักของ 
อบต.มดแดง และ Facebook 

ในเดือน
ถัดไปจาก
เดือนที่

ลงทะเบียน
ขอรับเงิน 

งานพัฒนาชุมชน 
สำนักปลัด  
อบต.มดแดง 
อ.ศรีประจันต  
จ.สุพรรณบุร ี

ตรวจสอบรายช่ือ 
1. บอรดประชาสัมพันธ             

ณ ที่ทำการ อบต. 
2. www.moddang.go.th 
3. Facebook : อบต.มดแดง 

 

 
งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
     - ยังไมผานขบวนงานลดข้ันตอน 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

http://welfare.dla.go.th/
http://www.moddang.go.th/


หนา 3 จาก 8 
 

 
 

 
 

 
 
 

                   
            ผูพิการท่ีมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการอยูในเขตพ้ืนท่ีตำบลอ่ืน และภายหลังไดยายทะเบียนบานเขามาอยูใน
เขตพื้นที่ตำบลมดแดง ใหมาแจงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการใหมอีกครั้งทันที ที่ยายเขามา ณ องคการ
บริหารสวนตำบลมดแดง โดยจะไดรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดจากท่ีมาข้ึนทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  
 
 

 

(1) ตาย 
(2) ยายภูมิลำเนาไปนอกพ้ืนท่ีท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการ 
(3) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
(4) มีตำแหนงทางการเมือง (มีเงินเดือน) 

 

 
 

 

(1) ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง 
(2) กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพไดรับเงินไมครบหรือสงสัย กรุณาติดตอองคการบริหารสวนตำบลมดแดงภายใน

วันท่ี 20 ของเดือน 
(3) เม่ือยายภูมิลำเนาตองแจง องคการบริหารสวนตำบลมดแดง เพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
(4) กรณีเสียชีวิต ใหญาติแจงการเสียชีวิตตอองคการบริหารสวนตำบลมดแดงไดรับทราบ (พรอมสำเนาใบ

มรณบัตร) เพ่ือดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

คำช้ีแจงเพ่ิมเติม 

การส้ินสุดการรับเงินเบ้ียความพิการ 

หนาท่ีของผูรับเงินเบ้ียความพิการ 



หนา 4 จาก 8 
 

ตัวอยาง 

 



หนา 5 จาก 8 
 

 



หนา 6 จาก 8 
 

 
ตัดตามรอยเสนประ ใหคนพิการที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว                                      

 
 

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
        การลงทะเบียนคร้ังนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ................. โดยจะไดรับเงินเบีย้
ความพิการ ในเดือนถัดไปหลังจากไดยื่นคำขอลงทะเบียนไวในอัตรา เดือนละ 800 บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน กรณีคนพิการ
ยายภูมิลำเนาไปอยูที่อื่น จะตองไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมภายใน
เดือนที่ยายภูมิลำเนา ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาสิทธิใหตอเนื่อง 
 
 
คนพิการชื่อ.............................................สกุล....................................................  
 
 



หนา 7 จาก 8 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



หนา 8 จาก 8 
 

 
 
 

1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซดหลักของ อบต.มดแดง : www.moddang.go.th Facebook : อบต.มดแดง 
2. โทรศัพท / โทรสาร : 035-435093 
3. ทางไปรษณีย อบต.มดแดง เลขท่ี 136/5 หมูท่ี 2 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น (องคการบริหารสวนตำบลมดแดง) 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 27 ธันวาคม 2562 
สถานนะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซดแลว 
จัดทำโดย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต. 
อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

 

 

ชองทางการรองเรียน 


