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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
โดยท่ีเป/นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�สอดคล�องกับระเบียบคณะกรรมการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห�งชาติ ว�าด�วยหลักเกณฑ� และวิธีการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แห�ง
พระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห�งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว�า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

จ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ข�อ ๒๑  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/น

ต�นไป 
 
ข�อ ๓  บรรดาระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย�งกับ

ระเบียบน้ีให�ใช�ระเบียบน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ในระเบียบน้ี 
“คนพิการ” และ “ผู�ดูแลคนพิการ” หมายความถึง “คนพิการ” และ “ผู�ดูแลคน

พิการ” ตามกฎหมายว�าด�วยส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
“องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” หมายความว�า เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล 

และเมืองพัทยา 
“ผู�บริหารท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรี นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 

และนายกเมืองพัทยา 
 
ข�อ ๕  ให�ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี โดยมีอํานาจตีความและ

วินิจฉัยปJญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และให�มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติ เพ่ือ
ดําเนินการให�เป/นไปตามระเบียบน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หน�า ๑/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หมวด  ๑ 

คุณสมบัติของผู�มีสิทธิจะได�รบัเงินเบ้ียความพิการ 
   

 
ข�อ ๖  คนพิการซึ่งจะมีสิทธิจะได�รับเงินเบ้ียความพิการ ต�องเป/นผู�มีคุณสมบัติและไม�

มีลักษณะต�องห�าม ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามทะเบียนบ�าน 
(๓) มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๔) ไม�เป/นบุคคลซึ่งอยู�ในความอุปการะของสถานสงเคราะห�ของรัฐ 
 

หมวด  ๒ 
ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 
   

 
ข�อ ๗  ให�คนพิการท่ีได�จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพ

ชีวิตคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการด�วยตนเองต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ีทําการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
กําหนด และมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร�อมสําเนาท่ีผู�ขอรับเงินเบ้ีย
ความพิการ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต�อง ดังต�อไปน้ี 

(๑) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๒) ทะเบียนบ�าน 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับกรณีท่ีผู�ขอรับเงินเบ้ียความพิการประสงค�

ขอรับเงินเบ้ียความพิการผ�านธนาคาร๒ 
ในกรณีท่ีคนพิการเป/นผู�เยาว�ซึ่งมีผู�แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร�ความสามารถ 

หรือคนไร�ความสามารถ ให�ผู�แทนโดยชอบธรรม ผู�พิทักษ� หรือผู�อนุบาล แล�วแต�กรณี ย่ืนคําขอแทน
โดยแสดงหลักฐานการเป/นผู�แทนดังกล�าว 

สําหรับคนพิการกรณีอ่ืนนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม�อาจย่ืนคําขอได�ด�วย
ตนเองให�ผู�ดูแลคนพิการย่ืนคําขอแทนโดยให�ผู�ท่ีเช่ือถือได�รับรองสถานะของคนพิการ แต�ต�องนํา
หลักฐานของคนพิการและผู�ดูแลคนพิการไปแสดงต�อเจ�าหน�าท่ีด�วย 

 
ข�อ ๘๓  ในกรณีคนพิการซึ่งได�รับเงินเบ้ียความพิการจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน

หน่ึงและย�ายภูมิลําเนาไปอยู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ให�คนพิการน้ัน
                                                 

๒ ข�อ ๗ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงิน
เบี้ยความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบี้ยความ
พิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการด�วยตนเองต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งใหม�ท่ีตน
มีภูมิลําเนา และให�ได�รับเงินเบ้ียความพิการจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งใหม�ในเดือนถัดไป  
ท้ังน้ี องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินแห�งใหม�ต�องได�รับการยืนยันจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเดิมท่ี
จ�ายเงินเบ้ียความพิการ เพ่ือไม�ให�เกิดความซ้ําซ�อน 

 
หมวด  ๓ 

การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผู�มีสิทธิ 
   

 
ข�อ ๙  ภายในเดือนมกราคมของทุกปOให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบันทึกรายช่ือ

คนพิการท่ีมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการในระบบสารสนเทศ พร�อมท้ังรายงานตามท่ีกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือใช�เป/นข�อมูลในการขอต้ังงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ๔ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงของเมืองพัทยา ให�เมืองพัทยากําหนด หลักเกณฑ� 
วิธีการ และข้ันตอนในการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

 
ข�อ ๑๐  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปO ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบสถานะความพิการ และการดํารงชีวิตอยู�ของคนพิการ  
 

หมวด  ๔ 
งบประมาณและวิธีการจ�ายเงินเบ้ียความพิการ 

   
 

ข�อ ๑๑   การต้ังงบประมาณและวิธีการจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยการน้ัน 

 
ข�อ ๑๒  การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�จ�ายในอัตราเดือนละห�าร�อยบาท หรือตามมติ

คณะรัฐมนตรี 
 
ข�อ ๑๓  การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�แก�ผู�มีสิทธิตามระเบียบน้ี ให�องค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ินจ�ายเป/นเงินสด หรือโอนเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
หรือในนามผู�ดูแลคนพิการเป/นรายเดือนภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน หากล�าช�าเกินกว�ากําหนด
ดังกล�าว ต�องเป/นกรณีจําเป/นอันมิอาจก�าวล�วงได�  

ในการจ�ายเงินให�แก� ผู�ดูแลคนพิการ ต�องตรวจสอบจนแน�ใจว�าเป/นบุคคลเดียวกับ
ผู�ดูแลคนพิการ และต�องได�รับการยืนยันว�าผู�มีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการยังมีชีวิตอยู� 

การโอนเงินเข�าบัญชีเงินฝากธนาคารให�เป/นไปตามท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
กําหนด หรือตามท่ีตกลงกันเป/นอย�างอ่ืน 
                                                 

๔ ข�อ ๙ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงิน
เบี้ยความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หมวด  ๕ 

การสิ้นสุดการได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
   

 
ข�อ ๑๔  สิทธิของผู�ได� รับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีสิ้นสุดลงในกรณี

ดังต�อไปน้ี 
(๑) ตาย 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข�อ ๖ 
(๓) แจ�งสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียความพิการเป/นหนังสือต�อองค�กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินท่ีตนมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการ 
กรณีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการดังกล�าวสิ้นสุดลงตามวรรคหน่ึง ให�ผู�บริหารองค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน สั่งระงับการจ�ายเงินเบ้ียความพิการสําหรับบุคคลดังกล�าวทันที เว�นแต�กรณีตาม
ข�อ ๘ 

 
ข�อ ๑๕  กรณีผู�รับเงินเบ้ียความพิการตาย ให�นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน

ท�องถ่ินแจ�งการตายต�อองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีผู�ตายมีช่ือในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ี
นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท�องถ่ินได�รับแจ�งการตายและให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
ผู�ตายมีช่ือในทะเบียนน้ัน แจ�งแก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจ�ายเงินเบ้ียความพิการตามข�อ ๘ ต�อไป 

 
ข�อ ๑๖  กรณีผู�รับเงินเบ้ียความพิการขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต�องห�าม ตามข�อ 

๖ ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินปQดประกาศไว�โดยเปQดเผย ณ ท่ีทําการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
หรือสถานท่ีที่องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนดเป/นเวลาไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน  

หากไม�มีผู�คัดค�าน ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินพิจารณาสั่งถอนรายช่ือ และระงับ
การจ�ายเงินเบ้ียความพิการทันที เว�นแต�กรณีตามข�อ ๘  

ในกรณีท่ีมีการคัดค�านให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินตรวจสอบข�อเท็จจริงให�ชัดเจน 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามสมควรแก�กรณีต�อไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ข�อ ๑๗  ระเบียบน้ีมิให�กระทบต�อสิทธิของคนพิการท่ีได�รับเงินสงเคราะห�เพ่ือการยัง

ชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ท่ีมีอยู�ก�อนหรือในวันท่ีระเบียบน้ีใช�บังคับ 

 
ข�อ  ๑๘  ให�คนพิการ ท่ี ได� รับ เ งินสง เคราะห� เ พ่ือการ ยัง ชีพตามระเ บียบ

กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ถือว�าเป/นคนพิการท่ีได�ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ี  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
บุญจง  วงศ�ไตรรัตน� 

รัฐมนตรีช�วยว�าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๕ 

 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�ปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป/นต�นไป 

 
ข�อ ๖  คนพิการท่ีได�ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการของปOงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ไว�แล�วเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให�ถือว�าเป/นคนพิการท่ีได�ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงิน
เบ้ียความพิการแล�วตามระเบียบน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน�า ๓/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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