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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงงาม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สํานักปลัดเทศบาลตําบลบึงงาม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ข้ึนทะเบียน
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: 10 หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบึงงาม
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ
22/05/2558 11:38

11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการสํานักงานเทศบาลตําบลบึงงาม/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นพ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียความ
พิการในปงบประมาณถัดไปณท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีภูมิลําเนาหรือสถานท่ีท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
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4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการย่ืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงค

ขอรับเงินเบ้ียความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี

ในกรณีท่ีคนพิการเปนผูเยาวซ่ึงมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถให
ผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว

วิธีการ
1. คนพิการท่ีจะมีสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณีย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานท่ี
และภายในระยะเวลาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด

2.กรณีคนพิการท่ีไดรับเงินเบ้ียความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณท่ีผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบ้ียความพิการตามระเบียบนี้แลว

3. กรณีคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการไดยายท่ีอยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบ้ียความพิการตองไปแจง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมท่ีตนยายไป

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูท่ีประสงคจะขอรับเบ้ีย
ความพิการใน
ปงบประมาณถัดไปหรือ
ผูรับมอบอํานาจย่ืนคําขอ
พรอมเอกสารหลักฐานและ
เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

10 นาที สํานักปลัดฯ 1. ระยะเวลา : 10
นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลบึง
งาม

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

5 นาที สํานักปลัดฯ 1. ระยะเวลา : 5
นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบลบึง
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

งาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บัตรประจําตัว
คนพิการตาม
กฎหมายวาดวย
การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
สําเนา

- 1 1 ชุด -

2) ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา

- 1 1 ชุด -

3)

สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีท่ีผูขอรับ
เงินเบ้ียความ
พิการประสงค
ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)

- 1 1 ชุด -

4)

บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอ่ืนท่ีออก
โดยหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ

- 1 1 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแต
กรณี (กรณีย่ืนคํา
ขอแทน)

5)

สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแต
กรณี (กรณีท่ีคน
พิการเปนผูเยาว
ซ่ึงมีผูแทนโดย
ชอบคนเสมือนไร
ความสามารถ
หรือคนไร
ความสามารถให
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษ
หรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการ
ย่ืนคําขอแทน
ตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

- 1 1 ชุด -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข เทศบาลตําบลบึงงาม (สํานักปลัดฯ)

หมายเหตุ ( หมูท่ี 12 ตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 38220 )

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียความพิการ

-

19. หมายเหตุ
-


