
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรบัเงนิเบี�ยความพกิาร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเมอืงเพยี อาํเภอกดุจับ จังหวัดอดุรธาน ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบี�ยความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น 

 พ.ศ.2553 กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปีใหค้นพกิาร ลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเงนิเบี�ยความพกิาร 

 ในปีงบประมาณถดัไป ณ ที�ทําการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�ตนมภีมูลํิาเนา หรอืสถานที�ที�องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ�นกําหนด 

 หลกัเกณฑ ์

 

 

     ผูม้สีทิธจิะไดรั้บเงนิเบี�ยความพกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี� 

 

 1. มสีญัชาตไิทย 

 

 2. มภีมูลํิาเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามทะเบยีนบา้น 

 

 3.มบีตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการคณุภาพชวีติคนพกิาร 

 

 4.ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูใ่นความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

ในการยื�นคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยความพกิาร คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบี�ยความพกิาร

โดยรับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี 

 

ในกรณีที�คนพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ ึ�งมผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ หรอืผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยื�นคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดงักลา่ว 

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. คนพกิารที�จะมสีทิธริับเงนิเบี�ยความพกิารในปีงบประมาณถดัไป ใหค้นพกิาร หรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยื�นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานตอ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นณ สถานที�และภายใน

ระยะเวลา ที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นประกาศกําหนด 

 

    2.กรณีคนพกิารที�ไดร้ับเงนิเบี�ยความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในปีงบประมาณที�ผา่นมา ใหถ้อืวา่เป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีนและยื�นคําขอรับเบี�ยความพกิารตามระเบยีบนี�แลว้ 

 

    3. กรณีคนพกิารที�มสีทิธไิดร้ับเบี�ยความพกิารไดย้า้ยที�อยู ่และยงัประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงนิเบี�ยความพกิารตอ้งไปแจง้ตอ่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นแหง่ใหมท่ี�ตนยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
เทศบาลตําบลเมอืงเพยี   อําเภอกดุจบั   จังหวดัอดุรธานี  /ตดิตอ่

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 



ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร 1 – 30 พฤศจกิายน ของ
ทกุปี))  

08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี�ประสงคจ์ะขอรับเบี�ยความพกิารในปีงบประมาณถดัไป                 
หรอืผูร้ับมอบอาํนาจ ยื�นคําขอ พรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี เทศบาลตําบลเมอืงเพยี 
อําเภอกดุจับ จังหวัด

อดุรธานี 
 

2) การพจิารณา 
ออกใบรับลงทะเบยีน ตามแบบยื�นคําขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี เทศบาลตําบลเมอืงเพยี 
อําเภอกดุจับ จังหวัด

อดุรธานี 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ย การสง่เสรมิการ
คณุภาพชวีติคนพกิารพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักงานพัฒนาสงัคมและความมั�นคง
ของมนุษยจ์งัหวดัอดุรธานี 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรกิารที� 1 สว่นสง่เสรมิการ
ทะเบยีนและบตัรฯ 

3) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนา (กรณีที�ผูข้อรบัเงนิเบี�ย
ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอ ื�นท ี�ออกโดยหนว่ยงานของรฐัที�ม ี
รูปถา่ยพรอ้มสําเนาของผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้
พทิกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี (กรณียื�นคําขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักบรกิารที� 1 สว่นสง่เสรมิการ
ทะเบยีนและบตัรฯ 

5) 
 

สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสาํเนาของผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี (กรณีที�คนพกิาร
เป็นผูเ้ยาวซ์ ึ�งมผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืคน
ไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นุบาล 
แลว้แตก่รณีการยื�นคําขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนียม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) สํานักงานเทศบาลตําบลเมอืงเพยี  อําเภอกดุจับ  จังหวดัอดุรธาน ี
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยร์ับเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

1) แบบคําขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยความพกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี�ยความพกิาร  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม กรมสง่เสรมิการปกครอง

ทอ้งถิ�น สาํนักสง่เสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และการมสีว่นรว่ม 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: ขึ�นทะเบยีน 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบี�ยความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น พ.ศ. 
2553  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: - 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี�ยความพกิาร  เทศบาลตําบลเมอืงเพยี (อําพร) สาํเนา

คูม่อืประชาชน 23/07/2015 11:57 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 


