คู่มือสาหรับประชาชน : การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่ให้บริการ : สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีบัตรประจาตัวคนพิการ
3. มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน
4. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศกาหนด
5. กรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด เป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจาคุกอยู่ในเรือนจาทัณ ฑสถาน
หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้
บัญชาการเรือนจา ผู้อานวยการทัณฑสถาน ผู้ อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่นแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร ให้มีสิทธิ
รับเบี้ยความพิการ
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดย
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าว
ให้ผู้ยื่นคาขอหรือูได้
ผุ้ รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอรับทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สานักงานเขตราชเทวี
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 10400
เวลา 08:00 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
โทรศัพท์/โทรสาร 023544202/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เปิดรับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 30
พฤศจิกายนของทุกปี ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้น
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 8.00 น.
– 16.00 น. ))
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแบบแสดงความจานงรับเงินเบี้ยความพิการและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร (เฉพาะราย) (ดาเนินการพร้อมขั้นตอนที่
2)

2)

(หมายเหตุ: (เปิดรับขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30
พฤศจิกายนของทุกปี (30 วัน)))
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มายื่นแบบแสดงความจานงหลังปิด
รับลงทะเบียนทั้งหมด
(หมายเหตุ: (ดาเนินการหลังปิดรับลงทะเบียนทั้งหมด
))

ระยะเวลา
30 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานักงานเขตราชเทวี

30 วัน

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
สานักงานเขตราชเทวี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนคนพิการ)
2) บัตรประจาตัวคนพิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านคนพิการ)
4) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ (กรณียื่นแทนคน
พิการ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ทะเบียนบ้านผู้ดูแล (กรณียื่นแทนคนพิการ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีรับเงินผ่านธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขตราชเทวี
(หมายเหตุ: (หมายเลขโทรศัพท์ 023544202))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบแสดงความจานงรับเงินเบี้ยความพิการ
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือมอบอานาจคนพิการ
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักพัฒนาสังคม สานักพัฒนาสังคม สานักพัฒนาสังคม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
2)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงาน
เขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา
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