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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
กระทรวง : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 10
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 11
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 2
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท 056-415644/ ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.
(ไมมีพักเที่ยง)
หมายเหตุขึ้นทะเบียนขอรับเงินไดทุกเดือน ตลอดปงบประมาณ
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กําหนดใหคนพิการไดมาขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถขึ้น
ทะเบียนไดทุกเดือนและไดรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไป กรณีคนพิการที่ยายภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบบบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไป ณ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหของรัฐ
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ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยความ
พิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจงตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการหรือผูรับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

15 นาที

2)

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม25นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองชัยนาท
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

กองสวัสดิการ
สังคมเทศบาล
เมืองชัยนาท
อําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
- ผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
1. ระยะเวลา :
15 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)

1. ระยะเวลา :
10 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวคน
1
พิการตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคนพิการ
2) ทะเบียนบาน
1
3) สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคาร(กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงคขอรับ
เงินผานธนาคาร)
4) หนังสือมอบอํานาจ
1
(กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
5) บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐที่มี
รูปถายของผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณี
(กรณียื่นคําขอแทน)
6) สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารของผูดูแลคน
พิการผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผู
อนุบาลแลวแตกรณี
(กรณีที่คนพิการเปน
ผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดย
ชอบคนเสมือนไร
ความสามารถหรือคน
ไรความสามารถให
ผูแ ทนโดยชอบธรรมผู
พิทักษหรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการยื่นคํา
ขอแทนตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
-

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

-

ชุด
ชุด

-

-

ฉบับ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน
-ศูนยดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร 056-414444
-กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชัยนาทโทร 056-415644
หมายเหตุ ( เลขที่ 58/36ถนนวงษโต ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท17000)
โทร: 056-414444 /056-415644
เว็บไซต www.chainatcity.go.th
อีเมล info@chainatcity.go.th
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
-แนบทาย
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

01/04/2563
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ
นางสราวรรณ ขําเอี่ยม

