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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการติดตอดวยตนเอง ณ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล (ชั้น ๒) สํานักงาน เทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕ โทรสาร ๐๕๔-๓๓๕๕๓๘
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด
หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
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2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยความ
พิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเ ยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการทีจ่ ะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายใน
ระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มสี ิทธิไดรบั เบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

20 นาที
ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรบั มอบอํานาจ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา :
สํานักปลัดเทศบาล/ 20 นาที (ระบุ
เทศบาลเมืองพิชัย ระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

2)

10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ) /
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)
งานพัฒนาชุมชน/ (1. ระยะเวลา :
สํานักปลัดเทศบาล/ 10 นาที (ระบุ
เทศบาลเมืองพิชัย ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ) /
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายวาดวย
1) การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
สําเนา
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ที่
2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกโดย
หนวยงานของรัฐ
ที่มีรปู ถายพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณีที่คนพิการ
เปนผูเยาวซึ่งมี
ผูแทนโดยชอบคน
เสมือนไร
ความสามารถ
หรือคนไร
ความสามารถให

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ชุด
-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทกั ษหรือ
ผูอนุบาลแลวแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรอง เรียนรองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมูท ี่ ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนโทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔-๕
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนเว็บไซต : www.pichaicity.go.th
หมายเหตุ๕) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-

6/6

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

๒๑/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นายวรกมล ตันบุตร
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

