
การลงทะเบียนและยืน่ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 

งานทีใ่หบ้รกิาร การลงทะเบียนและยื่นค าขอรบัเงินเบี้ยความพิการ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรสำร : ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓    ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
       และ ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
............................................................................................................................................................................. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 
 -ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี้ยควำมพิกำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
............................................................................................................................................................................. 
คนพกิาร ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

๑.  มีสัญชำติไทย 
๒.  มีภูมิล ำเนำในต ำบลโพธิ์ทองตำมทะเบียนบ้ำน 
๓.  มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระ ของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

ขั้นตอนและวิธีการขึน้ทะเบยีนคนพกิาร 
การยืน่ค าขอขึน้ทะเบียนคนพกิาร 
 1. คนพิกำรยื่นค ำขอและกรอกข้อมูลตำมแบบค ำขอขึ้นทะเบียนคนพิกำรภำยในวันที่ 1 - 30 
พฤศจิกำยน ของทุกป ี
 2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
 3. เสนอแบบค ำร้องต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบตั ิ

4. เสนอแบบค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นลงนำมอนุมติั 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 1. บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำรพร้อมฉบับส ำเนำ
จ ำนวน 1 ฉบบั 
 2. ทะเบียนบ้ำนพร้อมฉบับส ำเนำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 3. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน 1 ฉบบั 

4. กรณีที่คนพกิำรเป็นผู้เยำว์ ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม , คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้
ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทกัษ์หรือผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำร
เป็นผู้แทนดังกล่ำว 

5. กรณีคนพิกำรนอกเหนือจำกข้อ 4 ซึ่งไม่อำจยื่นค ำขอได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นค ำขอ
แทนโดยให้ผูท้ีเ่ชื่อถือได้รับรองสถำนะของคนพิกำร แต่ต้องน ำหลักฐำนของคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรไป
แสดงตอ่เจ้ำหน้ำที่ด้วย 

ต้องมาขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการภายในวนัที่ ๑ – ๓๐ พฤศจกิายน ของทุกปี 
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ค าชีแ้จง กรณยี้ายภูมิล าเนา 

คนพิกำรที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรอยู่แล้วในพื้นที่อื่นภำยหลังได้ย้ำยทะเบียนบ้ำนเข้ำมำอยู่ใน
พื้นที่ต ำบลโพธิ์ทองให้มำแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรต่อที่อบต .โพธิ์ทองแต่สิทธิในกำรรับเงิน
ยังจะคงอยู่ที่เดิมจนสิ้นปีงบประมำณ 

                เช่น นำงก. รับเงินเบี้ยควำมพิกำรอยู่อบต.โมคลำน  ภำยหลังได้แจ้งย้ำยที่อยู่มำอยู่พื้นที่ต ำบล
โพธิ์ทอง ในวันที่ 20 สิงหำคม 2558 นำงก. ต้องมำขึ้นทะเบียนใหม่ที่อบต .โพธิ์ทอง ภำยในวันที่ 30 
พฤศจิกำยน 2558 แต่ นำงก. จะยังคงรับเงินเบี้ยควำมพิกำรที่อบต.โมคลำนอยู่จนถึงเดือนกันยำยน 2559
และมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรที่อบต.โพธ์ิทองในเดือนตุลำคม 2559 เป็นต้นไป 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 
ให้ผู้ที่มำยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำร ตรวจสอบรำยชื่อตำมประกำศ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลโพธิ์ทอง หรือที่เว็ปไซต์ www.phothong.go.th ภำยในวันที่ 15 ธันวำคมของทุกปี (นับจำกวันสิ้นสุด
ก ำหนดกำรยื่นขอขึ้นทะเบียน วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยนของทุกปี) 

การจ่ายเบี้ยความพิการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทองจะด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับคนพิการที่มา
ขึ้นทะเบียน และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ 
บาท ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยความพิการ 
 ๑. ตำย 
 ๒. ขำดคุณสมบัติ 
 ๓. แจ้งสละสิทธิกำรขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรเป็นหนังสือต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ทอง 
 ๔. ย้ำยภูมิล ำเนำไปนอกเขตต ำบลโพธิ์ทอง 
............................................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 
ขั้นตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนยื่นแบบค ำร้องต่อพนักงำน ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   เจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิทอง  
   (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๒. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรควำมถูกต้อง  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (ระยะเวลำ ๓๐ นำที)     
๓. เจ้ำหน้ำที่เสนอแบบค ำรอ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   คณุสมบัติ (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๔. เสนอแบบค ำร้องต่อผู้บริหำรท้องถิ่นลงนำมอนุมัติ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   (ระยะเวลำ ๑๐ นำที) 
๕. พนักงำนเจ้ำหน้ำทีป่ระกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิรับ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   เบี้ยควำมพกิำรภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
............................................................................................................................................................................. 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน ๑ วัน 
............................................................................................................................................................................. 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
 ๑. บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตคนพิกำร พร้อมฉบับส ำเนำ 
     จ ำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับส ำเนำ ๑ ฉบับ 
 ๓. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๔. กรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม , คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้
ควำมสำมำรถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำร
เป็นผู้แทนดังกล่ำว 

5. กรณีคนพิกำรนอกเหนือจำกข้อ 4 ซึ่งไม่อำจยื่นค ำขอได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ดูแลคนพิกำรยื่นค ำขอ
แทนโดยให้ผู้ทีเ่ชื่อถือได้รับรองสถำนะของคนพิกำร แต่ต้องน ำหลักฐำนของคนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำรไป
แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ด้วย  
............................................................................................................................................................................. 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
............................................................................................................................................................................. 
หน้าที่ของคนพกิาร 

1. ตรวจสอบรำยช่ือของตัวเอง 
๒. เมื่อย้ำยภูมิล ำเนำจำกอบต.โพธิ์ทองไปอยู่ภูมิล ำเนำอื่น ต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้อบต.โพธิ์ทองได้

รับทรำบ 
๓. กรณีตำย ให้ญำติของผู้รับเบี้ยควำมพิกำรแจ้งกำรตำยให้อบต. โพธิ์ทองได้รับทรำบ (พร้อมส ำเนำ

มรณะบัตร) 
............................................................................................................................................................................. 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
 ณ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ต ำบลโพธิ์ทอง 
อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ๘๐๑๖๐ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    หมำยเลขโทรสำร 
๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓ หรือ www.phothong.go.th 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 


