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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบียน
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 16/07/2015 17:10 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ เทศบาลตําบลชองลม

11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลชองลม

โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 172 โทรสาร 0 5574 1670
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปงบประมาณถัดไป ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลําเนา หรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด

หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้

1. มีสัญชาตไิทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
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ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับ
เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี

ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว

วิธีการ
1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบ

ธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินณ
สถานท่ีและภายในระยะเวลา ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนด

2. กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปน
ผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายท่ีอยู และยังประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใหมท่ีตนยายไป

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ีประสงคจะขอรับเบี้ยความ
พิการในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียน และเอกสาร
หลักฐานประกอบ

20 นาที เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

2) การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียน ตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู
ขอลงทะเบียน

10 นาที เทศบาลตําบลชองลม
อําเภอลานกระบือ
จังหวัดกําแพงเพชร

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัวคน
พิการตามกฎหมาย
วาดวย การสงเสริม
การคุณภาพชีวิตคน
พิการพรอมสําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบานพรอม
สําเนา

- 1 1 ชุด -

3) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีท่ีผู
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงค
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการผานธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนท่ีออกโดย
หนวยงานของรัฐท่ี
มีรูปถายพรอม
สําเนาของผูดูแลคน
พิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูพิทักษ
ผูอนุบาล แลวแต
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)

- 1 1 ชุด -

5) สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูดูแลคน
พิการ ผูแทนโดย
ชอบธรรม
ผูพิทักษ

ผูอนุบาล แลวแต
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเปนผูเยาวซึ่ง
มีผูแทนโดยชอบ
คนเสมือนไร

- 1 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ความสามารถ หรือ
คนไรความสามารถ
ใหผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ หรือ
ผูอนุบาล แลวแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

16.คาธรรมเนียม
1) ไมเสียคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี

ศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
โทรศัพท 0 5574 1666 7 ตอ 100
หรือทางเว็บไซต www.chonglom.go.th
หรือทางตูรับเรื่องรองเรียน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร
หมายเหตุ -

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th

ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
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19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 21/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว
จัดทําโดย เทศบาลตําบลชองลม อําเภอลานกระบือ

จังหวัดกําแพงเพชร สถ.มท.
อนุมัติโดย นายยกเทศมนตรีตําบลชองลม
เผยแพรโดย เทศบาลตําบลชองลม
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