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คูมือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:00 - 17:00 น. (ไมมีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ
พิการในปงบประมาณถัดไปณที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด
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หลักเกณฑ
ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณี
ในกรณีที่คนพิการเปนผูเยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปนผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่
และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรับเงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณที่ผานมาใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตองไปแจง
ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
ความพิการในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูร ับมอบอํานาจยื่น
คําขอพรอมเอกสารหลักฐาน
และเจาหนาที่ตรวจสอบคํา
รองขอลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานประกอบ

7 นาที

อบต.บางเลน

1. ระยะเวลา :
7 นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม
อบต.บางเลน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนใหผู
ขอลงทะเบียน

3 นาที

อบต.บางเลน

1. ระยะเวลา :
3 นาที
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือกอง
สวัสดิการสังคม
อบต.บางเลน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 นาที
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

1)

2)

3)

บัตรประจําตัวคน พิการตาม
กฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ มการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพร้ อมสําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารพร้ อม
สําเนา (กรณีที่ผ้ ู
ขอรับเงินเบี ้ย
ความพิการ
ประสงค์ขอรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ
ผ่านธนาคาร)

หมายเหตุ

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-

1

1

ชุด

-
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ที่

4)

5)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรื 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
พิการเป็ นผู้เยาว์
ซึง่ มีผ้ แู ทนโดย
ชอบคนเสมือนไร้
ความสามารถ
หรื อคนไร้
ความสามารถให้
ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทกั ษ์
หรื อผู้อนุบาล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
แล้ วแต่กรณีการ
ยื่นคําขอแทน
ต้ องแสดง
หลักฐานการเป็ น
ผู้แทนดังกล่าว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลบางเลน
หมายเหตุ 127 หมู 4 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท 0-3430-1509
เว็ปไซต www.banglenlocal.go.th
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
19. หมายเหตุ
-

ทะเบียนเลขที่.............../.............
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจให้ บุคลอื่นมายืน่ คาขอลงทะเบี ยนแทน : ผูย้ ื่นคาขอฯ แทนตามหนังสื อมอบอานาจเกี่ยวข้องกับคนพิการที่
ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็ น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่นอ้ ง  ผูด้ ูแลคนพิการ  อื่นๆระบุ............................................

ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผูร้ ับมอบอานาจ) ...............................................................เลขประจาตัวประชาชนผูร้ ับมอบอานาจ
---- ที่อยู.่ .............................................................................................................
..................................................................................................................โทรศัพท์....................................................................
ข้ อมูลคนพิการ
เขียนที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเลน
วันที่.........เดือน
พ.ศ.
.
คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ(ระบุ)..................................................
ชื่อ...............................................................................นามสกุล.......................................................................................................
เกิดวันที่...................เดือน.............................................. พ.ศ............................ อายุ...................ปี สัญชาติ...................................
มีชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่ .................... หมู่ที่/ชุมชน.............................. ตรอก/ซอย............................ ถนน...................
ตาบล บางเลน อาเภอ บางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๓๐ เบอร์ โทรศัพท์................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของคนพิการที่ยนื่ คาขอ ----
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการได้ยินหรื อสื่ อความหมาย
 ความพิการทางการเรี ยนรู ้
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรื อทางร่ างกาย
 ความพิการทางออทิสติก
 ความพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้ าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.......................................................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้...............................................................................โทรศัพท์...................................................
ข้ อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ  เคยได้รับ (ย้ายภูมิลาเนา) เข้ามาอยู่ใหม่
เมื่อ...............................................................
 ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ  ได้รับสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยเอดส์  อื่นๆ(ระบุ)....................................................................
 ไม่สามารถใช้ชีวติ ประจาวันด้วยตัวเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ) ..................................... รายได้ต่อเดือน (ระบุ) ..................................... (บาท)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวิธีดงั ต่อไปนี้(เลือก ๑ วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ ีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผูม้ ีสิทธิ
ธนาคาร............................................. สาขา .................................. เลขที่บญั ชี ---
พร้ อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ หรื อสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณี ผูข้ อรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสื อมอบอานาจพร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผู ้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................. ผูย้ ื่นคาขอ (ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับจดทะเบียน
(.....................................................)
(.........................................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทาเครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

ความเห็นเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจดทะเบียน
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ นาย/นาง/นางสาว
..........................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบั ติ
เรี ยน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเลน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่ สมควรรับขึ้นทะเบี ยน

--- -

กรรมการ (ลงชื่อ) ...............................................................
 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน
(นายธรรมรงค์ พรประสิ ทธิ์ )
 เป็ นผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
..........................................................................................................
.......................................................................................................... กรรมการ (ลงชื่อ) ...............................................................
( นายสมบัติ อ่อนจันทร์ )
(ลงชื่อ)......................................................
(....................................................)
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับจดทะเบี ยน

กรรมการ (ลงชื่อ)...............................................................
( นายวิรัช พรประสิ ทธิ์ )

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ .....................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................

(นายประสพ จันทร์ละมูล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเลน ปฏิบตั ิราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางเลน
วัน/เดือน/ปี .........................................................

