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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนสวัสดิการสังคม
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส่วนสวัสดิการสังคม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
21/07/2558 12:39
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ 1 – 30 พฤศจิกายนของทุกปี)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอ
รับเงิน เบี้ย ความพิ การในปีง บประมาณถั ดไป ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต นมีภู มิลําเนา หรือสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ์
ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
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4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐในการยื่นคําขอลงทะเบียน รับเงิน
เบี้ยความพิการคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการ โดยรับเงินสด
ด้วยตนเองหรื อโอนเงินเข้า บัญชีเงิ นฝากธนาคารในนามคนพิการ หรื อผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ค นพิ การเป็ น ผู้ เ ยาว์ ซึ่ง มี ผู้ แ ทนโดยชอบ คนเสมื อนไร้ ค วามสามารถ หรื อคนไร้ ค วามสามารถ
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทน
ดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ
ผู้ แ ทนโดยชอบธรรม ผู้ พิ ทั ก ษ์ ผู้ อ นุ บ าล แล้ ว แต่ ก รณี ยื่ น คํ า ขอตามแบบพร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานต่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีค นพิ การที่ ได้ รับเงิ นเบี้ย ความพิการจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในปี งบประมาณที่ผ่านมา
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่ หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ย 20 นาที ส่วนสวัสดิการสังคม
ความพิการใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือ
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคํา
ขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
2) การพิจารณา

ออกใบรับลงทะเบียน
ตามแบบยื่นคําขอ
ลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที

10 นาที

ส่วนสวัสดิการสังคม
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14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัวคน 1
1
ชุด
พิการตาม
กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้อมสําเนา
2) ทะเบียนบ้าน
พร้อมสําเนา

-

1

1

ชุด

3) สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้อม
สําเนา (กรณีที่ผู้
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผ่าน
ธนาคาร)

1

1

ชุด

4) บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตร
อื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่
มีรูปถ่ายพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)

1

1

ชุด

หมาย
เหตุ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
5) สมุดบัญชีเงินฝาก 1
1
ชุด
ธนาคารพร้อม
สําเนาของผู้ดูแล
คนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พิทักษ์
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณี (กรณีที่คน
พิการเป็นผู้เยาว์ซึ่ง
มีผู้แทนโดยชอบ
คนเสมือนไร้
ความสามารถหรือ
คนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือ
ผู้อนุบาลแล้วแต่
กรณีการยื่นคําขอ
แทนต้องแสดง
หลักฐานการเป็น
ผู้แทนดังกล่าว)
ที่

หมาย
เหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมาย
เหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

