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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การลงทะเบยีนและยนืคาํขอร ับเงนิเบยีความพกิาร  
หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ  : กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบร ิการ  : ขนึทะเบียน  
5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หร ือทเีกียวข ้อง : 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2553 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทวัไป  
7. พนืทใีหบ้ร ิการ  : ทอ้งถิน  
8. กฎหมายข ้อบังคับ/ข ้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ  0นาที 
9. ข ้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน 0  
 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  
 จาํนวนคาํขอทนี้อยทสีุด 0  
10. ชืออ ้างอ ิงของคู่มือประชาชน  การลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความพิการ เทศบาลนครระยอง   
11. ช่องทางการใหบ้ร ิการ   

1) สถานทใีห้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ  ์วธิ ีการ  เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบียความพกิารใหค้นพิการขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน พ.ศ.2553 กาํหนดใหภ้ายในเดือนพฤศจกิายนของทกุปี  ใหค้นพกิารลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเงินเบียความ
พิการ ในปีงบประมาณถดัไป ณ ทีทาํการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินทีตนมีภมูิลาํเนาหรอืสถานทีทีองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถินกาํหนด 
 
 หลกัเกณฑ ์
ผูมี้สิทธิจะไดร้บัเงินเบียความพิการตอ้งเป็นผูมี้คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี 
 
 1. มีสญัชาติไทย 
 
 2. มีภมูิลาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินตามทะเบียนบา้น 
 
 3.มีบตัรประจาํตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชีวิตคนพกิาร 
 
 4.ไม่เป็นบคุคลซงึอยู่ในความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรฐั 
 
ในการยืนคาํขอลงทะเบียนรบัเงนิเบียความพิการคนพิการหรอืผูด้แูลคนพกิาร  จะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงินเบีย
ความพิการโดยรบัเงินสดดว้ยตนเอง  หรอืโอนเงนิเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรอืผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดย
ชอบธรรมผูพ้ทิกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณี 
 
ในกรณีทีคนพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์งึมีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วามสามารถ  หรอืคนไรค้วามสามารถใหผู้แ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษห์รอืผูอ้นบุาลแลว้แตก่รณี  ยืนคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 
 
 วิธีการ 
    1. คนพกิารทีจะมีสิทธิรบัเงินเบียความพกิารในปีงบประมาณถดัไป  ใหค้นพกิารหรอืผูด้แูลคนพิการผูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมผูพ้ิทกัษผ์ูอ้นบุาลแลว้แตก่รณี  ยืนคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน ณ สถานที
และภายในระยะเวลาทีองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินประกาศกาํหนด 
 
    2.กรณีคนพิการทีไดร้บัเงินเบียความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถินในปีงบประมาณทีผ่านมา  ใหถื้อวา่เป็นผูไ้ด้
ลงทะเบียนและยืนคาํขอรบัเบียความพิการตามระเบียบนีแลว้ 
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    3. กรณีคนพิการทีมีสิทธิไดร้บัเบียความพิการไดย้า้ยทีอยู่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรบัเงินเบียความพิการ  ตอ้งไป
แจง้ตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินแหง่ใหม่ทีตนยา้ยไป 
 
13. ข ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรี ับผดิชอบ 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูที้ประสงคจ์ะขอรบัเบีย
ความพิการใน
ปีงบประมาณถดัไปหรอื
ผูร้บัมอบอาํนาจยืนคาํขอ
พรอ้มเอกสารหลกัฐานและ
เจา้หนา้ทีตรวจสอบคาํรอ้ง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลกัฐานประกอบ 
 

20 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบรบัลงทะเบียนตาม
แบบยืนคาํขอลงทะเบียนให้
ผูข้อลงทะเบียน 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 30 นาที 
 

14. งานบร ิการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัวคน

พิการตาม

กฎหมายว่าด้วย

- 1 1 ชุด - 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

การส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตคน

พิการพร้อม

สาํเนา 

2) 
ทะเบียนบ้าน

พร้อมสาํเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมสาํเนา 

(กรณีทีผู้ขอรับ

เงินเบียความ

พิการประสงค์

ขอรับเงินเบียยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนหรือ

บัตรอืนทีออก

โดยหน่วยงาน

ของรัฐทีมีรูปถ่าย

พร้อมสาํเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณียืนคาํ

ขอแทน) 

- 1 1 ชุด - 

5) 
สมุดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร

- 1 1 ชุด - 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

พร้อมสาํเนาของ

ผู้ดูแลคนพิการ

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์ผู้

อนุบาลแล้วแต่

กรณี (กรณีทีคน

พิการเป็นผู้เยาว์

ซึงมีผู้แทนโดย

ชอบคนเสมือนไร้

ความสามารถ

หรือคนไร้

ความสามารถให้

ผู้แทนโดยชอบ

ธรรมผู้พิทักษ์

หรือผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณีการ

ยืนคาํขอแทน

ต้องแสดง

หลักฐานการเป็น

ผู้แทนดังกล่าว) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ  สาํหร ับยนืเพมิเตมิ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน  ๆสําหรับยืนเพิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
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17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทพีมิพ  ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร ่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานภุาพ 

 
 

 


