
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ความพกิาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2553 ก าหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหค้นพกิาร ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

 ในปีงบประมาณถัดไป ณ ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนา หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ก าหนด 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

     ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบีย้ความพกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

 

 1. มสีญัชาตไิทย 

 

 2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 

 

 3.มบีตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชวีติคนพกิาร 

 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

ในการยืน่ค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ความพกิาร

โดยรับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิกัษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี 

 

ในกรณีทีค่นพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยืน่ค าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. คนพกิารทีจ่ะมสีทิธรัิบเงนิเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไป ใหค้นพกิาร หรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิกัษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยืน่ค าขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลกัฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ณ สถานทีแ่ละภายใน

ระยะเวลา ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศก าหนด 

 

    2.กรณีคนพกิารทีไ่ดรั้บเงนิเบีย้ความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเบีย้ความพกิารตามระเบยีบนี้แลว้ 

 

    3. กรณีคนพกิารทีม่สีทิธไิดรั้บเบีย้ความพกิารไดย้า้ยทีอ่ยู ่และยังประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงนิเบีย้ความพกิารตอ้งไปแจง้ตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งใหมท่ีต่นยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 



15170 โทร 036 795 301/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี))  

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ีป่ระสงคจ์ะขอรับเบีย้ความพกิารในปีงบประมาณถัดไป                 

หรอืผูรั้บมอบอ านาจ ยืน่ค าขอ พรอ้มเอกสารหลักฐาน และ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค ารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี15170 ))  

20 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลยางโทน อ าเภอ

หนองมว่ง จังหวัดลพบรุ ี

 

2) การพจิารณา 

ออกใบรับลงทะเบยีน ตามแบบยืน่ค าขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีน 

(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี15170))  

10 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลยางโทน อ าเภอ
หนองมว่ง จังหวัดลพบรุ ี

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ย การสง่เสรมิการ
คณุภาพชวีติคนพกิารพรอ้มส าเนา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา (กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้

ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายผุา่นธนาคาร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ทีอ่อกโดยหนว่ยงานของรฐัทีม่ ี
รูปถา่ยพรอ้มส าเนาของผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี (กรณียืน่ค าขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 

 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนาของผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทน

โดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี (กรณีทีค่นพกิาร
เป็นผูเ้ยาวซ์ึง่มผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืคน

ไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบาล 

แลว้แตก่รณีการยืน่ค าขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบรุ ี15170 โทร 036 795 301 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนรับเงนิเบีย้ความพกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิน่ ส านักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นร่วม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึน้ทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2553  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรับเงนิเบีย้ความพกิาร รัฐพงศ ์ กนิจ าปา  อบต.ยางโทน อ.หนอง

มว่ง จ.ลพบรุ ี15170 ส าเนาคูม่อืประชาชน 22/07/2015 13:34 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


