
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่คําขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : อบต.ลําดวน  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบีย้ความพกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไม่มลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 
1. มสีญัชาตไิทย 
2. มภูีมลิําเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น (อบต.ลําดวน) 
3.มบัีตรประจําตัวคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการคุณภาพชวีติคนพกิาร 
4.ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะหข์องรัฐตามบัญชรีายชือ่ทีป่ลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยป์ระกาศ
กําหนด 
 
  
 
ช่องทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ทําการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อบต.ลําดวน ตดิต่อดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (ไม่มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 วัน 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู็ทีป่ระสงคจ์ะขอรับเงนิเบีย้ความพกิารหรอืผูรั้บมอบอํานาจ ยืน่
คําขอพรอ้มเอกสารหลกัฐานแกเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบคํารอ้งขอ
ลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

30 นาท ี สํานักปลดั 
 

2) การพจิารณา 
จัดทําทะเบยีนประวัตพิรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบความเห็น
เพือ่เสนอผูบ้รหิารพจิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน สํานักปลดั 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการ
คุณภาพชวีติคนพกิาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคาร (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ความพกิาร
ประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุผา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ท ีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐัทีม่ี
รูปถา่ยของผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผู ้
อนบุาล แลว้แตก่รณี (กรณียืน่คําขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารของผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี (กรณีทีค่นพกิารเป็นผูเ้ยาว์
ซึง่มผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืคนไร้
ความสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบาล 
แลว้แตก่รณีการยืน่คําขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) อบต.ลําดวน 044541168  
2) ศูนยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

3) ศูนยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทุนต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตศู์นยร์วมขอ้มูลการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 30/09/2562 

http://www.info.go.th/

