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คู่มือสําหรับประชาชน: การขึน้ ทะเบียนขอรั บเงินเบีย้ ความพิการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขึ ้นทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยความพิการ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบี ยบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิ การและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
2)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีการจัด
สวัสดิ การเบี ย้ ความพิ การ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2553

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี ้ยความพิการ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขึ ้นทะเบียนขอรับเงินเบี ้ยความพิการ สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิ การสังคม สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43
ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เปิ ดรับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที ่ 1 - 30 พฤศจิ กายนของทุกปี ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้น
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วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 8.00 น. – 16.00 น. )
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีบตั รประจําตัวคนพิการ
3. มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้ าน
4. ไม่เป็ นบุคคลอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ประกาศกําหนด
5. กรณีคนพิการซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนด เป็ นผู้ซงึ่ ต้ องขังหรื อจําคุกอยูใ่ นเรื อนจําทัณฑ
สถาน หรื อสถานที่คมุ ขังของกรมราชทัณฑ์ หรื อเป็ นผู้ซงึ่ ถูกควบคุมอยูใ่ นสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรื อ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ได้ ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี ้ยความ
พิการต่อผู้บญ
ั ชาการเรื อนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรื อผู้บริ หารที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นแล้ วแต่กรณี ซึง่ หน่วยงานได้ มีหนังสือแจ้ ง
กรุงเทพมหานคร ให้ มีสทิ ธิรับเบี ้ยความพิการ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคํา
ที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อ
ขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิม่ เติมภายในระยะเวลา
ว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผุ้◌ูได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10
แห่ง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแบบแสดงความจํานงรับ 30 นาที
เงินเบี ้ยความพิการและ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร
(เฉพาะราย) (ดําเนินการ
พร้ อมขันตอนที
้
่ 2)

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ 30 วัน
มายื่นแบบแสดงความจํานง
หลังปิ ดรับลงทะเบียน
ทังหมด
้

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

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

(ดําเนินการหลัง
ปิ ดรับลงทะเบียน
ทังหมด
้
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

บัตรประจําตัวคน กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
พิการ
ชีวิตคนพิการ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชนคน
พิการ)
-
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ที่
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
กรมการปกครอง
บัตรประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้ดแู ลคนพิการ
(กรณียื่นแทนคน
พิการ)
ทะเบียนบ้ าน
กรมการปกครอง
ผู้ดแู ล (กรณียื่น
แทนคนพิการ)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

(สําเนาทะเบียน
บ้ านคนพิการ)
-

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หน้ าสมุดบัญชี
ธนาคาร (กรณี
รับเงินผ่าน
ธนาคาร)

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43
ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7422
หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท์สํานักงานเขต 50 เขต สามารถดาว์นโหลด ได้ที่ https://goo.gl/3XwxrP)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแสดงความจํานงรับเงินเบี ้ยความพิการ
2)

หนังสือมอบอํานาจคนพิการ
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

