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คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านบ่อ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการของ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 30 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร / ติดต่อด้ วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ้ยความพิการให้ คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2553 กําหนดให้ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ คนพิการลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเงินเบี ้ย
ความพิการในปี งบประมาณถัดไป ณ ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ตนมีภมู ลิ ําเนา หรื อสถานที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นกําหนด

1.
2.
3.
4.
5.
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หลักเกณฑ์
ผู้มีสทิ ธิจะได้ รับเงินเบี ้ยความพิการต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามดังต่อไปนี ้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
3. มีบตั รประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูใ่ นความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการคนพิการ หรื อผู้ดแู ลคนพิการจะต้ องแสดงความประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยความพิการโดยรับเงินสดด้ วยตนเอ งหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรื อผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณีในกรณีที่คนพิการเป็ นผู้เยาว์ซงึ่ มีผ้ แู ทนโดยชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถหรื อคนไร้ ความสามารถให้ ผ้ แู ทนโดยชอบธรรมผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้อนุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคําขอแทนโดย
แสดงหลักฐานการเป็ นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรับเงินเบี ้ยความพิการในปี งบประมาณถัดไปให้ คนพิการ หรื อผู้ดแู ลคนพิการผู้แทนโดย
ชอบธรรมผู้พทิ กั ษ์ ผ้ อู นุบาลแล้ วแต่กรณียื่นคําขอตามแบบ พร้ อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ณ
สถานที่ และภายในระยะเวลาที่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกาศกําหนด
2. กรณีคนพิการที่ได้ รับเงินเบี ้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในปี งบประมาณที่ผา่ นมาให้ ถือว่าเป็ น
ผู้ได้ ลงทะเบียน และยื่นคําขอรับเบี ้ยความพิการตามระเบียบนี ้แล้ ว
3. กรณีคนพิการที่มีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยความพิการได้ ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบี ้ยความพิการต้ อง
ไปแจ้ งต่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ ายไป
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี ้ย
20 นาที
กรมส่งเสริมการ 1. ระยะเวลา :
ความพิการใน
ปกครองท้ องถิ่น 20 นาที (ระบุ
ปี งบประมาณถัดไป หรื อ
ระยะเวลาที่
ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
ให้ บริการจริง)
1)
พร้ อมเอกสารหลักฐาน
2. หน่วยงาน
และเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบคือ
คําร้ องขอลงทะเบียน และ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ
เอกสารหลักฐานประกอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ออกใบรับลงทะเบียนตาม 10 นาที
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให้
ผู้ขอลงทะเบียน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

หมายเหตุ

1. ระยะเวลา : 10
นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้ านบ่อ

หมายเหตุ

บัตรประจําตัวคน กรมการปกครอง
พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ มการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการ
พร้ อมสําเนา

1

1

ชุด

พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา

1

1

ชุด

พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

กรมการปกครอง
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนา
(กรณีที่ผ้ ขู อรับ
เงินเบี ้ยความ
พิการประสงค์
ขอรับเงินเบี ้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุผา่ น
ธนาคาร)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน หรื อ
บัตรอื่นที่ออก
โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณียื่นคํา
ขอแทน)
สมุดบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร
พร้ อมสําเนาของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์ ผ้ ู
อนุบาลแล้ วแต่
กรณี (กรณีที่คน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

1

ชุด

พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง

1

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึง่ มีผ้ แู ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรื อคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล
แล้ วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 034-845050
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี ้ยความพิการ
19. หมายเหตุ
14/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านบ่อ
อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัด
สมุทรสาครสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

