
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑ 
   

 
โดยท่ีเป3นการสมควรแก�ไขหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการของ

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�คนพิการตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได�รับการสงเคราะห�ได�ทันที ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๙ 

 
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 “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�การ

จ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
ข�อ ๒  ระเบียบน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�ปFงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป3นต�นไป 
 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึง ของข�อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า

ด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๗  ให�คนพิการท่ีได�จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการด�วยตนเองต�อองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา ณ ท่ีทําการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หรือสถานท่ีท่ีองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินกําหนด และมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร�อมสําเนาท่ีผู�
ขอรับเงินเบ้ียความพิการ ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต�อง ดังต�อไปน้ี 

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

ขอรับเงินเบ้ียความพิการผ�านธนาคาร” 
 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกความในข�อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยหลักเกณฑ�

การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให�ใช�ความ
ต�อไปน้ีแทน 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ข�อ ๘  ในกรณีคนพิการซึ่งได�รับเงินเบ้ียความพิการจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
หน่ึงและย�ายภูมิลําเนาไปอยู�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืน หรือกรุงเทพมหานคร ให�คนพิการน้ัน
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” 

 
ข�อ ๕  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึง ของข�อ ๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�า

ด�วยหลักเกณฑ�การจ�ายเงินเบ้ียความพิการให�คนพิการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๙  ภายในเดือนมกราคมของทุกปFให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบันทึกรายช่ือ
คนพิการท่ีมีสิทธิได�รับเงินเบ้ียความพิการในระบบสารสนเทศ พร�อมท้ังรายงานตามท่ีกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินกําหนด เพ่ือใช�เป3นข�อมูลในการขอต้ังงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ” 

 
ข�อ ๖  คนพิการท่ีได�ลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการของปFงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ไว�แล�วเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให�ถือว�าเป3นคนพิการท่ีได�ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงิน
เบ้ียความพิการแล�วตามระเบียบน้ี 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนุพงษ�  เผ�าจินดา 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
วิศนี/ตรวจ 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
 

 
 
 
 
 


