คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวทะเล
อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์การบริการส่วนตาบลหัวทะเล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบีย้ ความพิการ
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองสวัสดิการสังคม
๓.ประเภทของงานบริก าร: กระบวนงานบริการที่ให้บริก ารในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น(กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
๔.หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึน้ ทะเบียน
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวของ
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
๖. ช่องทางการให้บริการ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว ทะเล อ าเภอบ าเหน็ จ ณรงค์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๒๒๐ โทรศั พ ท์
๐๔๔๒๗๔๐๑
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
๐๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ น.
๗. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ กาหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน
เบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนาหรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์ ผูม้ ีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติ คนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

-2ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูด้ ูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงินเบีย้ ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูด้ ูแลคน
พิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ในกรณีที่คนพิการเป็นผูเ้ ยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผแู้ ทนโดยชอบธรรมผูพ้ ิทักษ์หรือผูอ้ นุบาลแล้วแต่กรณียื่นคา
ขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
วิธีการ
๑. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการผูแ้ ทน
โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคาขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
๒. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบีย้ ความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้
ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบีย้ ความพิการตามระเบียบนีแ้ ล้ว
๓. กรณีคนพิการที่มสี ิทธิได้รับเบีย้ ความพิการได้ย้ายที่อยู่และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้อง
ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
๘. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

๒

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้
ความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปหรือผูร้ ับมอบอานาจ
ยื่นคาขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานและเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบคาร้องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้
ขอลงทะเบียน

๒๐ นาที

๑๐นาที

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหัว
ทะเล

หมายเหตุ

(ระยะเวลา
๒๐ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)

องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหัว
ทะเล

(๑.ระยะเวลา
๑๐ นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง)

-3ระยะเวลาดาเนินการรวม ๓๐ นาที
๙. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๙.๑ เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน
บัตรประจาตัวประชาชน

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

๑
๒

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

๐

๑

ฉบับ

หมายเหตุ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ ุคคล)

๙.๒ เอกสารอื่นๆสาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

๑
๒
๓

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ
ดาเนินการขุด
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
บริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๑

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

-
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หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๔

โฉนดที่ดนิ นส.๓หรือ ส.ค.
๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า

๕

หนังสือมอบอานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน
หนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดนิ กรณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ(กรณีการ
ถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ ๒
เมตรขึน้ ไป วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและคานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่า
กว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีพืน้ ที่เกิน ๒,๐๐๐
ตารางเมตรและมีความสูง
ของเนินดินเกิน ๕ เมตร
วิศวกรผูอ้ อกแบบและ
คานวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

๖
๗

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร
-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
๐

จานวน
เอกสาร
สาเนา
๑

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

๑

๐

ชุด

(กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดนิ )
-

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-
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๘

๙

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สาขาวิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร
ชื่อผู้ควบคุมงาน(กรณีการ
ถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน
๒,๐๐๐ ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่ ๒
เมตรขึน้ ไปต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)
ชื่อและที่อยู่ของผูแ้ จ้งการ
ถมดิน

หน่วยงาน
ภาครัฐผูอ้ อก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

๑

๐

ชุด

-

-

๑

๐

ชุด

-

๑๐. ค่าธรรมเนียม
๑) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ ๕๐๐ บาท

