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คู่มือสำหรับประชำชน
กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอ

รับเงินเบี้ยควำมพิกำร

องค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย
อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบีย้ ควำมพิกำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย อาเภอลาปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิ การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 15/07/2015 14:14 องค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเมนชัยอาเภอลาปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทะเมนชัยอาเภอลาปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ /
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี )
2) สถานที่ให้ บริการศาลาประชาคมประจาหมูบ่ า้ น/ติ ดต่อด้วยตนเองณศูนย์บริ การร่วม
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 09:00 - 12:00 น. (มีพกั เที่ยง)
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หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้บริ การ 1 – 30 พฤศจิ กายนของทุกปี (สถานที่รับขึ้นทะเบียนตาม
ประกาศขององค์การบริ หารส่วนตาบลทะเมนชัย))
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นพ.ศ.2553 กาหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียน
และยื่นคาขอรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตน
มีภมู ิลาเนาหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกาหนด
หลักเกณฑ์ ผ้ มู ีสิทธิจะได้ รับเงินเบีย้ ควำมพิกำรต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะ
ต้ องห้ ำมดังต่ อไปนี ้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการคนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความ
ประสงค์ขอรับเงินเบี ้ยความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเองหรือโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามคนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณี ในกรณีที่คน
พิการเป็ นผู้เยาว์ซึ่งมีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถหรือคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีกำร
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการหรือผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณีคนพิการที่ได้ รับเงินเบี ้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ให้ ถือว่าเป็ นผู้ได้ ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี ้ยความพิการตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้ รับเบี ้ยความพิการได้ ย้ายที่อยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ้ยความ
พิการต้ องไปแจ้ งต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของ
ขัน้ ตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ย 10 นาที
ความพิการใน
ปี งบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
คาร้ องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ

การตรวจสอบ
เอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบคา 10 นาที
ร้ องขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ
ระยะเวลา 10 นาที

การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 5 นาที
แบบยื่นคาขอลงทะเบียน
ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียน

1)

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะ
เมนชัยอาเภอลา
ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะ
เมนชัยอาเภอลา
ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลตาบล
ทะเมนชัยอาเภอ
ลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา :
10 นาที
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะ
เมนชัย )

(ระยะเวลาเปิ ด
ให้ บริการ 1 –
30 พฤศจิกายน
ของทุกปี )
(1. ระยะเวลา :
5 นาที
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะ
เมนชัย )
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำน
จำนวน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
หน่ วยนับ
ภำครั
ฐ
ผู
้
ที่
เอกสำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจำตัวคน
1
1
ชุด
พิกำรตำมกฎหมำย
1) ว่ำด้ วยกำรส่งเสริม
กำรคุณภำพชีวิตคน
พิกำรพร้ อมสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนพร้ อม 1
1
ชุด
2)
สำเนำ
สมุดบัญชีเงินฝำก
1
1
ชุด
ธนำคำรพร้ อมสำเนำ
(กรณีที่ผ้ ขู อรับเงิน
3) เบี ้ยควำมพิกำร
ประสงค์ขอรับเงินเบี ้ย
ยังชีพผู้สงู อำยุผำ่ น
ธนำคำร)
บัตรประจำตัว
1
1
ชุด
ประชำชนหรือบัตรอื่น
ที่ออกโดยหน่วยงำน
ของรัฐที่มีรูปถ่ำย
พร้ อมสำเนำของ
4)
ผู้ดแู ลคนพิกำรผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้
พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบำล
แล้ วแต่กรณี (กรณี
ยื่นคำขอแทน)
5) สมุดบัญชีเงินฝำก
1
1
ชุด

หมำยเหตุ
-

-

-

-
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หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ที่
เอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่ มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ธนำคำรพร้ อมสำเนำ
ของผู้ดแู ลคนพิกำร
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบำล
แล้ วแต่กรณี (กรณีที่
คนพิกำรเป็ นผู้เยำว์
ซึ่งมีผ้ แู ทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถหรือคน
ไร้ ควำมสำมำรถให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้
พิทกั ษ์หรือผู้อนุบำล
แล้ วแต่กรณีกำรยื่น
คำขอแทนต้ องแสดง
หลักฐำนกำรเป็ น
ผู้แทนดังกล่ำว)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลทะเมนชัย

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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2)

หมายเหตุ(ที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลทะเมนชัยหมู่ที่ 15 ตาบลทะเมนชัยอาเภอลาปลายมาศจังหวัด
บุรีรัมย์ 31130 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4466 6745-6 หรื อ e-mail - tamenchai@hotmail.com)
ช่ องทำงกำรร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ
19. หมำยเหตุ
16/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยู่ระหว่าง
การจัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลทะ
เมนชัยอาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์สถ.มท.
อนุมัติโดย นายทองอยู่ อินทรกาแหง
เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

