
คู่มือส าหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบีย้ความพกิาร 

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ : เทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินพ.ศ.2553 ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีใหค้นพิการลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

ในปีงบประมาณถดัไปณท่ีท าการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ก าหนด 

 หลกัเกณฑ์ 

ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินเบ้ียความพิการตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

 1. มีสัญชาติไทย 

 2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 

 3.มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติคนพิการ 

 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

ในการยืน่ค  าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงินเบ้ีย

ความพิการโดยรับเงินสดดว้ยตนเองหรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษห์รือผูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 วธีิการ 

    1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปีงบประมาณถดัไปใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นุบาลแลว้แต่กรณียืน่ค  าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินณสถานท่ี

และภายในระยะเวลาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 

    2.กรณีคนพิการท่ีไดรั้บเงินเบ้ียความพิการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณท่ีผา่นมาใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้

ลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบน้ีแลว้ 

    3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการไดย้า้ยท่ีอยูแ่ละยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงินเบ้ียความพิการตอ้งไปแจง้

ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใหม่ท่ีตนยา้ยไป 



 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานทีใ่ห้บริการ 
เทศบาลต าบลหนองม่วง 199 หมู่ 3 อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี  15170 โทรศัพท์ 036 431 111                                   
www.nongmuang.go.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :20 นาที 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูท่ี้ประสงคจ์ะขอรับเบ้ียความพิการในปีงบประมาณถดัไป
หรือผูรั้บมอบอ านาจยืน่ค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบียนใหผู้ข้อ
ลงทะเบียน 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที เทศบาลต าบลหนองม่วง
อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี 

 
 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพ
ชีวติคนพกิารพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีทีผู้่ขอรับเงินเบีย้ความ
พกิารประสงค์ขอรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐทีม่ี
รูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพกิารผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พทิกัษ์
ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณ ี(กรณยีื่นค าขอแทน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพกิารผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณ ี(กรณทีีค่นพกิารเป็นผู้เยาว์
ซ่ึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณกีารยืน่ค าขอแทนต้องแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 

- 



 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) เทศบาลต าบลหนองม่วง 199 หมู่ 3 อาคารส านกังานเทศบาลต าบลหนองม่วง ต าบลหนองม่วง อ าเภอหนอง

ม่วงจงัหวดัลพบุรี  15170 โทรศพัท ์036 431 111 www.nongmuang.go.th ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวง ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดั ศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอ 1576 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยด์ ารงธรรมเทศบาลต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรีโทรศพัท ์036 431 111 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 
1) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ 

(หมายเหตุ: -) 
 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินส านกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ไป 

พืน้ทีใ่ห้บริการ:ทอ้งถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:- 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน:การลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเงินเบ้ียความพิการ เทศบาลต าบลหนองม่วง นิคม ส าเนา

คู่มือประชาชน 14/09/2015 15:35 
 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


