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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/07/2015 13:37
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000
ระยะเวลาเปดใหบริการ (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกป)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการ
ในปงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา หรือสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
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หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูใ นเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงค
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเอง หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการ ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบ คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ให
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทน
ดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไป ใหคนพิการ หรือผูดูแลคนพิการ ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูพิทักษ ผูอนุบาล แลวแตกรณี ยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวา
เปนผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยู และยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการ
ตองไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
20 นาที
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : 20
ความพิการใน
เชียงใหม อําเภอ นาที (ระบุ
ปงบประมาณถัดไป
เมืองเชียงใหม ระยะเวลาที่
1)
หรือผูรับมอบอํานาจ ยื่นคํา
จังหวัดเชียงใหม ใหบริการจริง)
ขอ พรอมเอกสารหลักฐาน
2. หนวยงาน
และเจาหนาที่ตรวจสอบคํา
ผูรับผิดชอบ คือ
รองขอลงทะเบียน และ
เทศบาล.....(ระบุ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เอกสารหลักฐานประกอบ

การพิจารณา

2)

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

/ องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : 10
เชียงใหม อําเภอ นาที (ระบุ
เมืองเชียงใหม ระยะเวลาที่
จังหวัดเชียงใหม ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุ) / เมือง
พัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายวาดวย
1)
การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
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ที่

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
สําเนา
ทะเบียนบาน
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนา
(กรณีที่ผูขอรับ
เงินเบี้ยความ
พิการประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุผาน
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถาย
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแต
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พรอมสําเนาของ
ผูดูแลคนพิการ
ผูแทนโดยชอบ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ธรรม ผูพิทักษ ผู
อนุบาล แลวแต
กรณี (กรณีที่คน
พิการเปนผูเยาว
ซึ่งมีผูแทนโดย
ชอบ คนเสมือน
ไรความสามารถ
หรือคนไร
ความสามารถ
ใหผูแทนโดยชอบ
ธรรม ผูพิทักษ
หรือผูอนุบาล
แลวแตกรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ตองแสดง
หลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงห ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
19. หมายเหตุ
23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

