คู่มือสาหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง: มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ความพิการให้แก่ผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยกาหนดให้ผู้พิการที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการมาก่อน ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปด้วยตนเอง

1.หลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองคารบริหารส่วนตาบล
บัวทองตามทะเบียนบ้าน
3. มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5. ในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งและย้าย
ภูมิลาเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงิน
เบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลาเนาและให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป
2. ขั้นตอนการยื่นคาขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้
คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการด้วยตนเอง หรือทาหนังสือมอบ
อานาจต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่มีบัตรประจาตัวคนพิการ
โดยยื่นได้ตลอดทั้งปี เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองพร้อมหลักฐานโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1
คนพิการจะต้องนาเอกสารหลักฐานประกอบแบบคาขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(2) ทะเบียนบ้าน
(3)
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีมีความประสงค์จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร )

2.2 ในการยื่นคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์
ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) รับเงินสดด้วยตนเอง
(2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
ในกรณีมีความจาเป็นที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ คนพิการอาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการแทน
3. สิทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ
คนพิการที่ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยคนพิการ ใน
เดือนถัดไปหลังจากที่
ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เป็นจานวนเงิน 800 บาท ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง จะจ่ายเงิน
โดยวิธีเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีตามความประสงค์ในการขอรับเบี้ยตอนลงทะเบียนคนพิการ
4. วัน เวลา และสถานที่ที่รับลงทะเบียนคนพิการ
คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตั้งแต่วันที่มบี ัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้นไป ยื่นได้ตั้งแต่
เดือนมกราคมไปจนถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
บัวทอง
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 4411 0707
5. การประกาศรายชื่อ
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดให้มีการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ภายในสิ้นเดือน จะประกาศ
บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ เพื่อรับเงินในเดือนถัดไป โดยท่านสามารถมาตรวจสอบสิทธิจากประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ นั้น ได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองถนนบุรีรัมย์-สตึกอ.เมือง
บุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์ 31000/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 40 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป
หรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคาร้องขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
หมายเหตุ:
2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบยื่นคาขอลงทะเบียนให้ผู้ขอ
ลงทะเบียน
หมายเหตุ:
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวผู้พิการ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่าน
ธนาคาร)

ระยะเวลา
30 นาที

10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วน
ตาบลบัวทอง อาเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

-

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อม
สาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน)
5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทน
โดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบคน
เสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณีการยื่นคาขอแทนต้อง
แสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองถนนบุรีรัมย์-สตึกอ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์ 31000
(หมายเหตุ: (0 9453 0013 1))
2) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ผู้จัดทา
ผู้ตรวจสอบ
ผู้เห็นชอบ
ผู้อนุมัติ
วันที่จัดทา

นายมาโนชน์ เจียนรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นางรภัทภร โทนะพันธ์
ผู้อานวยการกอง
นางปิยะดา ธณเตชทัต
ปลัด อบต.บัวทอง
นายชาตรี ท้าวพยุง
นายก อบต.บัวทอง
เมษายน 2563

