
คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร :องคการบริหารสวนตําบลธารทหารอําเภอหนองบวัจังหวดันครสวรรคกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกัเกณฑการจายเงนิเบีย้ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
 พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบยีนและยืน่คําขอรับเงินเบีย้ความพิการ 
 ในปงบประมาณถดัไปณท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่
กําหนด 
 หลักเกณฑ 
 
 
ผูมีสทิธจิะไดรบัเงินเบีย้ความพิการตองเปนผูมีคุณสมบติัและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
 
 1. มีสญัชาติไทย 
 
 2. มีภูมิลาํเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบยีนบาน 
 
 3.มีบตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชวีิตคนพิการ 
 
 4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ 
 
ในการยืน่คําขอลงทะเบยีนรบัเงินเบีย้ความพกิารคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร
โดยรบัเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดแูลคนพกิารผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณ ี
 
ในกรณีท่ีคนพกิารเปนผูเยาวซ่ึงมผีูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียืน่คาํขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว 
 
 
 วิธกีาร 
 
 
    1. คนพิการทีจ่ะมสีิทธิรับเงนิเบีย้ความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรอืผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณยีืน่คาํขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ณสถานท่ีและภายใน
ระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกาํหนด 
 
    2.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบีย้ความพกิารจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบยีนและยื่นคําขอรบัเบีย้ความพิการตามระเบยีบนี้แลว 
 
    3. กรณีคนพิการทีม่สีิทธไิดรับเบีย้ความพิการไดยายท่ีอยูและยังประสงคประสงคจะรบัเงินเบีย้ความพิการตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิน่แหงใหมท่ีตนยายไป 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร (ไมเวนวันหยดุราชการ) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 



นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เวป็ไซต 
WWW.thanthahan.go.th/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 1 – 30 พฤศจิกายนของทุก
ป)) 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :30 นาที 
 

ลําดบั ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ีประสงคจะขอรับเบีย้ความพิการในปงบประมาณถัดไปหรือ
ผูรับมอบอาํนาจยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานและเจาหนาท่ี
ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบยีนและเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
2) การพิจารณา 

ออกใบรบัลงทะเบยีนตามแบบยืน่คําขอลงทะเบยีนใหผูขอ
ลงทะเบยีน 
(หมายเหตุ: ( 
)) 

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลธารทหารอําเภอ

หนองบวัจังหวัด
นครสวรรค 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวคนพกิารตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ
คุณภาพชวีิตคนพกิารพรอมสําเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานพรอมสาํเนา 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรบัเงินเบีย้
ความพิการประสงคขอรบัเงินเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุผานธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนหรอืบัตรอืน่ทีอ่อกโดยหนวยงานของรฐัทีม่ี
รปูถายพรอมสําเนาของผูดูแลคนพกิารผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทกัษผูอนบุาลแลวแตกรณี (กรณียืน่คําขอแทน) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

สมดุบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูดูแลคนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผูพิทกัษผูอนบุาลแลวแตกรณี (กรณีทีค่นพิการเปน
ผูเยาวซึง่มีผูแทนโดยชอบคนเสมอืนไรความสามารถหรอืคนไร
ความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทกัษหรอืผูอนุบาล
แลวแตกรณีการยืน่คําขอแทนตองแสดงหลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว) 
ฉบับจริง1ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 



ลําดบั รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมลูคาธรรมเนยีม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตําบลธารทหารม.3 ต.ธารทหารอ.หนองบัวจ.นครสวรรค 60110 โทรศัพท 056-290115  เว็ป

ไซต WWW.thanthahan.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

3) ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารคชัน้ 2 ถนนแจงวฒันะตาํบลคลองเกลืออําเภอปากเกร็ดจงัหวัดนนทบุรี 11120 
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรบัเร่ืองรองเรยีนสาํหรบันักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม 
1) แบบคาํขอลงทะเบยีนรับเงินเบีย้ความพิการ 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การลงทะเบยีนและยืน่คาํขอรับเงนิเบี้ยความพิการ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สาํนกัสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถิ่นสํานักสงเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและการมสีวนรวม 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

 
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ความพกิารใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 
2553 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พื้นทีใ่หบรกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน:การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรบัเงินเบีย้ความพิการอบต.ธารทหารศุภาณชัชาสําเนาคูมอื
ประชาชน 03/09/2015 17:09 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


