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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขึนทะเบียนขอรั บเงินเบียความพิการ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื"อกระบวนงาน:การขึ %นทะเบียนขอรับเงินเบี %ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ %นทะเบียน
5. กฎหมายที"ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที"เกี"ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ การและการสงเคราะห์พ.ศ. 2557
2)

ระเบี ยบคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิ การแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัด
สวัสดิ การเบี ย% ความพิ การพ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ( 2) พ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนที"ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที"กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติวา่ ด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี %ยความพิการพ.ศ. 2552 และ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที"กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี"ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที"มากที"สุด 0
จํานวนคําขอที"น้อยที"สุด 0
10. ชื"ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขึ %นทะเบียนขอรับเงินเบี %ยความพิการสํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญ
สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 08:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิ การสังคมสํานักงานเขตตลิ( งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชัก
พระเขตตลิ( งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 434 3148 โทรสาร 02 434 3148/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท( างราชการกํ าหนด) ตัง% แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (เปิ ดรับขึ%นทะเบี ยนระหว่างวันที ( 1 - 30 พฤศจิ กายนของทุกปี ในวันจันทร์ –วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.00 น. )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื"อนไข(ถ้ ามี) ในการยื"นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีบตั รประจําตัวคนพิการ
3. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้ าน
4. ไม่เป็ นบุคคลอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชือทีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์ประกาศกําหนด
5. กรณีคนพิการซึงมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีกําหนดเป็ นผู้ซงต้
ึ องขังหรื อจําคุกอยูใ่ นเรื อนจําทัณฑ
สถานหรื อสถานทีคุมขังของกรมราชทัณฑ์หรื อเป็ นผู้ซงถู
ึ กควบคุมอยูใ่ นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรื อศูนย์
ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทีได้ ลงทะเบียนและยืนคําขอรับเบี %ยความพิการ
ต่อผู้บญ
ั ชาการเรื อนจําผู้อํานวยการทัณฑสถานผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้อํานวยการศูนย์
ฝึ กและอบรมเด็กและเยาวชนหรื อผู้บริ หารทีเรี ยกชืออย่างอืนแล้ วแต่กรณีซงหน่
ึ วยงานได้ มีหนังสือแจ้ งกรุงเทพมหานคร
ให้ มีสิทธิรับเบี %ยความพิการ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
%
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
% เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
% อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ %งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผุ้◌ูได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

3/5

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที"รับผิดชอบ
ที"

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนแบบแสดงความจํานงรับ 30 นาที
เงินเบี %ยความพิการและ
เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร
(เฉพาะราย) (ดําเนินการ
พร้ อมขันตอนที
%
2)

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ 30 วัน
มายืนแบบแสดงความจํานง
หลังปิ ดรับลงทะเบียน
ทังหมด
%

1)

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที"
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

(เปิ ดรับขึ %น
ทะเบียนระหว่าง
วันที 1-30
พฤศจิกายนของ
ทุกปี (30 วัน))

(ดําเนินการหลัง
ปิ ดรับลงทะเบียน
ทังหมด
%
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที"ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที"
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชนคน
พิการ)
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ที"
2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน กรมส่งเสริ มและ
พิการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชนของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
(กรณียื,นแทนคน
พิการ)
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง
ผู้ดแู ล (กรณียื,น
แทนคนพิการ)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(สําเนาทะเบียน
บ้ านคนพิการ)
-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื"น ๆ สําหรั บยื"นเพิ"มเติม
ที"

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หน้ าสมุดบัญชี
ธนาคาร (กรณี
รับเงินผ่าน
ธนาคาร)

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลอง
ชักพระเขตตลิงชันกรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 434 3148 โทรสาร 02 434 3148
หมายเหตุ(หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานเขต 50 เขตสามารถดาว์นโหลดได้ที( https://goo.gl/3XwxrP)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแสดงความจํานงรับเงินเบี %ยความพิการ
2)

หนังสือมอบอํานาจคนพิการ
-

19. หมายเหตุ
วันที"พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั % 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

