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คู่มือสาํหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคาํขอรับเงนิเบียความพกิาร
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถินพ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 09/08/2015 00:15การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ย
ความพิการ

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทกุปี)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงินเบี ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิน พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทกุปีให้คนพิการลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี ยความ
พิการในปีงบประมาณถดัไปณทีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีตนมีภมูิลําเนาหรือสถานทีทีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกําหนด



2/5

หลกัเกณฑ์ ผู้ มีสิทธิจะได้รับเงินเบี ยความพิการต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงัตอ่ไปนี
1. มีสญัชาตไิทย
2. มีภมูิลําเนาอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถินตามทะเบียนบ้าน
3.มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการคณุภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเ่ป็นบคุคลซึงอยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยความพิการคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน

เบี ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณี

ในกรณีทีคนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึงมีผู้แทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียืนคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผู้แทนดงักลา่ว

วิธีการ
1. คนพิการทีจะมีสิทธิรับเงินเบี ยความพิการในปีงบประมาณถดัไปให้คนพิการหรือผู้ดแูลคนพิการผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแตก่รณียืนคําขอตามแบบพร้อมเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินณสถานที
และภายในระยะเวลาทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินประกาศกําหนด

2.กรณีคนพิการทีได้รับเงินเบี ยความพิการจากองค์กรปกครองสว่นท้องถินในปีงบประมาณทีผา่นมาให้ถือวา่เป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี ยความพิการตามระเบียบนี แล้ว

3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิได้รับเบี ยความพิการได้ย้ายทีอยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ยความพิการต้องไปแจ้ง
ตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถินแหง่ใหมที่ตนย้ายไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวล
า

ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ ทีประสงค์จะขอรับเบี ยความ
พิการในปีงบประมาณถดัไป
หรือผู้ รับมอบอํานาจยืนคําขอ
พร้อมเอกสารหลกัฐานและ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ

20 นาที กองสวัสดิการ
สังคม  เทศบาล
ตําบลอุโมงค
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวล
า

ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

2)

การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ
ยืนคําขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน

10 นาที กองสวัสดิการ
สังคม  เทศบาล
ตําบลอุโมงค

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

บตัรประจําตวัคนพิการ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการคณุภาพชีวิต
คนพิการพร้อมสําเนา

- 1 1 ชดุ -

2) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา กรมการ
ปกครอง

1 1 ชดุ -

3)

สมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสําเนา (กรณีทีผู้
ขอรับเงินเบี ยความพิการ
ประสงค์ขอรับเงินเบี ยยงั
ชีพผู้สงูอายผุา่นธนาคาร)

- 1 1 ชดุ -
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ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4)

บตัรประจําตวัประชาชน
หรือบตัรอืนทีออกโดย
หนว่ยงานของรัฐทีมีรูปถ่าย
พร้อมสําเนาของผู้ดแูลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณียืนคําขอแทน)

- 1 1 ชดุ -

5)

สมดุบญัชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมสําเนาของผู้ดแูลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกัษ์ผู้อนบุาลแล้วแต่
กรณี (กรณีทีคนพิการเป็น
ผู้ เยาว์ซึงมีผู้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือคนไร้ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกัษ์หรือผู้อนบุาลแล้วแต่
กรณีการยืนคําขอแทนต้อง
แสดงหลกัฐานการเป็น
ผู้แทนดงักลา่ว)

- 1 1 ชดุ -

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ยความพิการ

-

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


