
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำร 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร :เทศบำลต ำบลทุง่น้อย อ ำเภอโพทะเล จงัหวดัพจิติร 

กระทรวงมหำดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยเงนิเบ้ียควำมพกิำรใหค้นพิ

กำรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 พ.ศ.2553 

ก ำหนดใหภ้ำยในเดือนพฤศจกิำยนของทกุปีใหค้นพกิำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเ

บี้ยควำมพกิำร 

 ในปีงบประมำณถดัไปณทีท่ ำกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นมีภูมลิ ำเนำหรือ

สถำนทีท่ีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนด 

 หลกัเกณฑ ์

ผูม้ีสทิธจิะไดร้บัเงนิเบ้ียควำมพกิำรตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่

อไปน้ี 

 1. มีสญัชำตไิทย 

 2. มีภูมลิ ำเนำอยูใ่นเขตองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ตำมทะเบียนบำ้น 

 3. มีบตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสง่เสรมิกำรคุณภำพชีวติคนพกิำร 

 4. ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยูใ่นควำมอุปกำรของสถำนสงเครำะหข์องรฐั 

ในกำรยืน่ค ำขอลงทะเบียนรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำรคนพกิำรหรือผูดู้แลคนพกิำรจะตอ้งแส

ดงควำมประสงค์ขอรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำรโดยรบัเงนิสดดว้ยตนเองหรือโอนเงนิเขำ้บญั

ชีเงนิฝำกธนำคำรในนำมคนพกิำรหรือผูด้แูลคนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้

นุบำลแลว้แตก่รณี 

ในกรณีทีค่นพกิำรเป็นผูเ้ยำว์ซึง่มีผูแ้ทนโดยชอบคนเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไร้

ควำมสำมำรถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์หรือผูอ้นุบำลแลว้แตก่รณียืน่ค ำขอแทนโ

ดยแสดงหลกัฐำนกำรเป็นผูแ้ทนดงักลำ่ว 

 วธิีกำร 

    1. 

คนพกิำรทีจ่ะมีสทิธริบัเงนิเบ้ียควำมพกิำรในปีงบประมำณถดัไปใหค้นพกิำรหรือผูดู้แล

คนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแลว้แตก่รณียืน่ค ำขอตำมแบบพรอ้มเอ

กสำรหลกัฐำนตอ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ณสถำนทีแ่ละภำยในระยะเวลำทีอ่งค์กรป

กครองสว่นทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด 

    

2.กรณีคนพกิำรทีไ่ดร้บัเงนิเบ้ียควำมพกิำรจำกองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ในปีงบประ



มำณทีผ่ำ่นมำใหถ้อืวำ่เป็นผูไ้ดล้งทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเบีย้ควำมพกิำรตำมระเบียบน้ี

แลว้ 

    3. 

กรณีคนพกิำรทีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ควำมพกิำรไดย้ำ้ยทีอ่ยูแ่ละยงัประสงค์ประสงค์จะรบัเงนิ

เบ้ียควำมพกิำรตอ้งไปแจง้ตอ่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ใหมท่ีต่นยำ้ยไป 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ทีท่ ำกำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภ
อโพทะเลจงัหวดัพจิติร/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณห
น่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 1 – 30 
พฤศจกิำยนของทกุปี)) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 30 นำท ี

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท้ีป่ระสงค์จะขอรบัเบี้ยควำมพกิำรในปีงบ
ประมำณถดัไปหรือผูร้บัมอบอ ำนำจยืน่ค ำข
อพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนและเจำ้หน้ำทีต่รวจ
สอบค ำรอ้งขอลงทะเบยีนและเอกสำรหลกัฐ
ำนประกอบ 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : 20 นำที 
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. 
หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคือส ำนกัปลดัเทศบำล 

20 นำท ี ส ำนกัปลดัเทศบ
ำล 

2) กำรพจิำรณำ 
ออกใบรบัลงทะเบยีนตำมแบบยืน่ค ำขอลงท
ะเบียนใหผู้ข้อลงทะเบยีน 
(หมำยเหต:ุ (1. ระยะเวลำ : 10 นำที 
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ) 
2. 
หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบคือส ำนกัปลดัเทศบำล 

10 นำท ี ส ำนกัปลดัเทศบ
ำล 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัคนพกิำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่
งเสรมิกำรคณุภำพชีวติคนพกิำรพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

ทะเบียนบำ้นพรอ้มส ำเนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 
 

สมุดบญัชีเงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำ 
(กรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำรประสงคข์อรบัเ
งนิเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยผุำ่นธนำคำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรอืน่ทีอ่อกโดยห
น่วยงำนของรฐัทีม่ีรูปถำ่ยพรอ้มส ำเนำของผูดู้แล
คนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแ
ล้วแตก่รณี (กรณียืน่ค ำขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

สมุดบญัชีเงนิฝำกธนำคำรพรอ้มส ำเนำของผูดู้แล
คนพกิำรผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์ผูอ้นุบำลแ
ล้วแตก่รณี 
(กรณีทีค่นพกิำรเป็นผูเ้ยำว์ซึง่มีผูแ้ทนโดยชอบค
นเสมือนไรค้วำมสำมำรถหรือคนไรค้วำมสำมำร
ถใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ทิกัษ์หรือผูอ้นุบำลแ
ล้วแตก่รณีกำรยืน่ค ำขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐำนก
ำรเป็นผูแ้ทนดงักลำ่ว) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

 



คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

ไมม่ีขอ้มูลคำ่ธรรมเนียม 
 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศูนย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 
10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอลงทะเบียนรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำร 
 

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรลงทะเบียนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำร 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:ส ำนกัสง่เสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิสงัคมและกำรมี

สว่นรว่มกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่ส ำนกัสง่เสรมิกำรพฒันำเศรษฐกจิสงัคมและก

ำรมีสว่นรว่ม 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบียน 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



1)ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเงนิเบ้ียควำมพกิำรใหค้นพกิ
ำรขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2553 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:- 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

 

ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรลงทะเบยีนและยืน่ค ำขอรบัเงนิเบ้ียควำมพกิำรส ำนกังำ

นเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 


