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คู่มือสําหรั บประชาชน: การลงทะเบียนและยืนคําขอรั บเงินเบียความพิการ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี $ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ $นทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิ นเบี ยความพิ การให้คนพิ การขององค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ$ น พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี $ยความพิการ เทศบาลนครตรัง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองสวัสดิ การสังคม เทศบาลนครตรัง 103 ถ.วิ เศษกุล ต.ทับเที $ยง อ.เมื อง จ.ตรัง/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย$ ง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายน ของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี $ยความพิการให้ คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน
พ.ศ.2553 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเงินเบี $ยความพิการ
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ในปี งบประมาณถัดไป ณ ทีทําการองค์กรปกครองส่วนท้ องถินทีตนมีภมู ิลําเนา หรื อสถานทีทีองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินกําหนด
หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินเบี $ยความพิการ ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี $
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถินตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืนคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี $ยความพิการ คนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี $ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเอง หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อผู้ดแู ลคนพิการ ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี
ในกรณีทีคนพิการเป็ นผู้เยาว์ซงมี
ึ ผ้ แู ทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถ ให้ ผ้ แู ทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี ยืนคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว

วิธีการ

1. คนพิการทีจะมีสิทธิรับเงินเบี $ยความพิการในปี งบประมาณถัดไป ให้ คนพิการ หรื อผู้ดแู ลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้อนุบาล แล้ วแต่กรณี ยืนคําขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินณ สถานที
และภายในระยะเวลา ทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการทีได้ รับเงินเบี $ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในปี งบประมาณทีผ่านมา ให้ ถือว่าเป็ นผู้ได้
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ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี $ยความพิการตามระเบียบนี $แล้ ว
3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิได้ รับเบี $ยความพิการได้ ย้ายทีอยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี $ยความพิการต้ องไปแจ้ ง
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถินแห่งใหม่ทีตนย้ ายไป

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ทีประสงค์จะขอรับเบี $ย
20 นาที
ความพิการใน
ปี งบประมาณถัดไป
หรื อผู้รับมอบอํานาจ ยืนคํา
ขอ พร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคํา
ร้ องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม 10 นาที
แบบยืนคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 20
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)
(1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องค์การบริ หาร
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ส่วนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
$
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวคน 1
พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
1) การส่งเสริ มการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อม
สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
1
2)
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
1
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
3) (กรณีที(ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ,ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี ,ยยัง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

5/7

ที

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื อ
บัตรอื(นที(ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที(มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้
อนุบาล แล้ วแต่
กรณี (กรณียื(นคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทกั ษ์ ผู้
อนุบาล แล้ วแต่
กรณี (กรณีที(คน
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึง( มีผ้ แู ทนโดย
ชอบ คนเสมือน
ไร้ ความสามารถ
หรื อคนไร้
ความสามารถ
ให้ ผ้ แู ทนโดยชอบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ธรรม ผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยื(นคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื $น ๆ สํ าหรับยื $นเพิ$ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี $ยความพิการ
-

19. หมายเหตุ
-
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วันทีพิมพ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั $ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครตรัง สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

