คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครอุดรธานี โทร 042 325176-85 9ตอ 1721,1720/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการเปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความ
ประสงคขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ
หรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทน
โดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแต
กรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวา
เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ
ตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
ขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยความ 5 นาที
เทศบาลนคร (1. ระยะเวลา : 20 นาที (ระบุ
เอกสาร
พิการในปงบประมาณถัดไปหรือ
อุดรธานี
ระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
ผูรับมอบอํานาจยื่นคําขอพรอม
อําเภอเมือง 2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
1)
เอกสารหลักฐานและเจาหนาที่
อุดรธานี
เทศบาล.....(ระบุ) / องคการ
ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน
จังหวัด
บริหารสวนตําบล.....(ระบุ) /
และเอกสารหลักฐานประกอบ
อุดรธานี
เมืองพัทยา)
การพิจารณา ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ 10 นาที
เทศบาลนคร (1. ระยะเวลา : 10 นาที (ระบุ
ยื่นคําขอลงทะเบียนใหผูขอ
อุดรธานี
ระยะเวลาที่ใหบริการจริง)
ลงทะเบียน
อําเภอเมือง 2. หนวยงานผูรับผิดชอบคือ
2)
อุดรธานี
เทศบาล.....(ระบุ) / องคการ
จังหวัด
บริหารสวนตําบล.....(ระบุ) /
อุดรธานี
เมืองพัทยา)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 นาที

ที่

1)
2)

3)

4)

5)

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคนพิการตาม
1
1
กฎหมายวาดวยการสงเสริม
การคุณภาพชีวิตคนพิการ
พรอมสําเนา
ทะเบียนบานพรอมสําเนา
1
1
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1
1
พรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยความพิการประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ผานธนาคาร)
บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
1
1
บัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ของผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี (กรณียื่นคําขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
1
1
พรอมสําเนาของผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
(กรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่ง
มีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไร
ความสามารถหรือคนไร
ความสามารถใหผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษหรือผู
อนุบาลแลวแตกรณีการยื่นคํา
ขอแทนตองแสดงหลักฐาน
การเปนผูแทนดังกลาว)

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมาย
เหตุ
-

ชุด
ชุด

-

ชุด

-

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
15. คาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
16. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนเทศบาลนครอุดรธานีอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000)
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ 16/07/2558
สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ
จัดทํา/แกไข(User)
จัดทําโดย เทศบาลนครอุดรธานีสถ.มท.
อนุมัติ
โดย
เผยแพร โดย

