คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่ วยงานทีใ่ ห้ บริการ : เทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2553 กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ในปี งบประมาณถัดไปณที่ทาการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรื อสถานที่ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กาหนด
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธิ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการคุณภาพชีวติ คนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยืน่ คาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผอู ้ นุบาลแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่คนพิการเป็ นผูเ้ ยาว์ซ่ ึงมีผแู้ ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ความสามารถหรื อคนไร้ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์หรื อผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณี ยนื่ คาขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็ นผูแ้ ทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิ รับเงินเบี้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้คนพิการหรื อผูด้ ูแลคนพิการผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ ิทกั ษ์ผอู ้ นุบาลแล้วแต่กรณี ยนื่ คาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
2.กรณี คนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้ แล้ว
3. กรณี คนพิการที่มีสิทธิ ได้รับเบี้ยความพิการได้ยา้ ยที่อยูแ่ ละยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องไปแจ้ง
ต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป

ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีใ่ ห้ บริการ
เทศบาลตาบลหนองม่ วง 199 หมู่ 3 อาคารสานักงานเทศบาล
ตาบลหนองม่ วง ตาบลหนองม่ วง อาเภอหนองม่ วง จังหวัด
ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036 431 111
www.nongmuang.go.th /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายนของ
ทุกปี ))

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม :20 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไป
หรื อผูร้ ับมอบอานาจยืน่ คาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยืน่ คาขอลงทะเบียนให้ผขู้ อ
ลงทะเบียน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่ วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

10 นาที

เทศบาลตาบลหนองม่วง
อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม่ เติม (ถ้ ามี)
1) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริมการคุณภาพ
ชีวติ คนพิการพร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ2) ทะเบียนบ้ านพร้ อมสาเนา
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ3) สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารพร้ อมสาเนา (กรณีทผี่ ้ ขู อรับเงินเบีย้ ความ
พิการประสงค์ ขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ4) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอืน่ ทีอ่ อกโดยหน่ วยงานของรัฐทีม่ ี
รู ปถ่ ายพร้ อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พทิ กั ษ์
ผู้อนุบาลแล้ วแต่ กรณี (กรณียื่นคาขอแทน)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5) สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารพร้ อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่ กรณี (กรณีทคี่ นพิการเป็ นผู้เยาว์
ซึ่งมีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้ ความสามารถหรือคนไร้
ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ วแต่
กรณีการยืน่ คาขอแทนต้ องแสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่ าว)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา1ชุด

หน่ วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ค่ าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนาบริการ
1) เทศบาลตาบลหนองม่วง 199 หมู่ 3 อาคารสานักงานเทศบาลตาบลหนองม่วง ตาบลหนองม่วง อาเภอหนอง
ม่วงจังหวัดลพบุรี 15170 โทรศัพท์ 036 431 111 www.nongmuang.go.th ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์ดารงธรรมกระทรวง ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ 1576
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองม่วง อาเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรีโทรศัพท์ 036 431 111
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริ การประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
(หมายเหตุ: -)

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่ วยงานกลางเจ้ าของกระบวนงาน: สานักส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วมกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นสานักส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่ วม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินเบีย้ ความพิการให้ คนพิการขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2553
ระดับผลกระทบ:บริ การทัว่ ไป
พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้ อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่นอ้ ยที่สุด 0
ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน:การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตาบลหนองม่วง นิคม สาเนา
คู่มือประชาชน 14/09/2015 15:35

