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คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาชุมชน ฝายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองท"องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจ(าของกระบวนงาน : สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให(อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข(อง :
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให(บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข(อบังคับ/ข(อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข(อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข(อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น(อยที่สุด 0
10. ชื่ออ(างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
22/05/2558 11:38
11. ชองทางการให(บริการ
สถานที่ใหบริการ งานพัฒนาชุมชน ฝ*ายสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัด
แมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 0 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเป:ดใหบริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกป<)
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ(ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด"วยหลักเกณฑCการจายเงินเบี้ยความพิการให"คนพิการขององคCกรปกครองสวน
ท"องถิ่น พ.ศ. 2553 กําหนดให"ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปFให"คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปFงบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองคCกรปกครองสวนท"องถิ่น ที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคCกร
ปกครองสวนท"องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ=
ผู"มีสิทธิจะได"รับเงินเบี้ยความพิการต"องเปJนผู"มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต"องห"ามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคCกรปกครองสวนท"องถิ่นตามทะเบียนบ"าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาด"วยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไมเปJนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหCของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผู"ดูแลคนพิการจะต"องแสดงความประสงคC
ขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด"วยตนเองหรือโอนเงินเข"าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู"ดูแล
คนพิการผู"แทนโดยชอบธรรมผู"พิทักษCผู"อนุบาลแล"วแตกรณี
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ในกรณีที่คนพิการเปJนผู"เยาวCซึ่งมีผู"แทนโดยชอบคนเสมือนไร"ความสามารถหรือคนไร"ความสามารถให"ผู"แทน
โดยชอบธรรมผู"พิทักษCหรือผู"อนุบาลแล"วแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปJนผู"แทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปFงบประมาณถัดไปให"คนพิการหรือผู"ดูแลคนพิการผู"แทนโดย
ชอบธรรมผู"พิทักษCผู"อนุบาลแล"วแตกรณียื่นคําขอตามแบบพร"อมเอกสารหลักฐานตอองคCกรปกครองสวนท"องถิ่น ณ
สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคCกรปกครองสวนท"องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีคนพิการที่ได"รับเงินเบี้ยความพิการจากองคCกรปกครองสวนท"องถิ่นในปFงบประมาณที่ผานมาให"ถือวา
เปJนผู"ได"ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล"ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได"รับเบี้ยความพิการได"ย"ายที่อยูและยังประสงคCประสงคCจะรับเงินเบี้ยความพิการต"อง
ไปแจ"งตอองคCกรปกครองสวนท"องถิ่นแหงใหมที่ตนย"ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ให(บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การตรวจสอบ ผู"ที่ประสงคCจะขอรับเบี้ยความพิการใน 20 นาที ฝายสวัสดิการสังคม
ปFงบประมาณ ถัดไปหรือผู"รับมอบอํานาจ
เอกสาร
สํานักปลัดเทศบาล
ยื่นคําขอพร"อมเอกสารหลัก ฐานและ
เมืองแมฮองสอน
เจ"าหน"าที่ตรวจสอบคําร"องขอลงทะเบียน
และเอกสารหลักฐานประกอบ

2) การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคํา
ขอลงทะเบียนให"ผู"ขอลงทะเบียน

10 นาที

ฝายสวัสดิการสังคม
สํานักปลัดเทศบาล
เมืองแมฮองสอน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล(ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ภาครัฐผู( เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาด"วย
1
1
การสงเสริมการคุณภาพชีวติ คนพิการพร"อม
สําเนา

2) ทะเบียนบ"านพร"อมสําเนา
3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร"อมสําเนา
(กรณีที่ผู"ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงคC
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุผานธนาคาร)
4) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพร"อมสําเนาของ
ผู"ดูแลคนพิการผู"แทนโดยชอบธรรมผู"พิทักษCผู"
อนุบาลแล"วแตกรณี(กรณียื่นคําขอแทน)

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมาย
เหตุ
-

-

1
1

1
1

ชุด
ชุด

-

-

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู( เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
1

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมาย
เหตุ

5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร"อมสําเนาของ
ผู"ดูแลคนพิการผู"แทนโดยชอบธรรมผู"พิทักษC
ผู"อนุบาลแล"วแตกรณี (กรณีที่คนพิการเปJน
ผู"เยาวCซึ่งมีผู"แทนโดยชอบคนเสมือนไร"
ความสามารถหรือคนไร"ความสามารถให"
ผู"แทนโดยชอบธรรมผู"พิทักษCหรือผู"อนุบาล
แล"วแตกรณีการยื่นคําขอแทนต"องแสดง
หลักฐานการเปJนผู"แทนดังกลาว)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม ไมมีคาธรรมเนียม
17. ชองทางการร(องเรียน
ถ"าการบริการไมเปJนไปตามข"อตกลงที่ระบุไว"ข"างต"น สามารถติดตอเพื่อร"องเรียนได"ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตCแล"ว
จันทรCเพ็ญ อินตQะปวง
ปกรณC จีนาคํา
สมบูรณC ใจเย็น

