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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การลงทะเบยีนและยื�นคําขอรบัเงนิเบ ี�ยความพกิาร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

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

 

 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบี�ยความพกิารใหค้นพกิารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�น 

 พ.ศ.2553 กําหนดใหภ้ายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปีใหค้นพกิาร ลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรับเงนิเบี�ยความพกิาร 

 ในปีงบประมาณถดัไป ณ ที�ทาํการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�นที�ตนมีภมูลํิาเนา หรอืสถานที�ท ี�องคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ�นกาํหนด 

 หลักเกณฑ ์

 

 

     ผูม้ีสทิธจิะไดรั้บเงนิเบ ี�ยความพกิาร ตอ้งเป็นผูม้คีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี� 

 

 1. มสัีญชาตไิทย 

 

 2. มภีมูลิาํเนาอยู่ในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นตามทะเบยีนบา้น 

 

 3.มบัีตรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการคุณภาพชวีติคนพกิาร 

 

 4.ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ในความอปุการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

ในการยื�นคาํขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยความพกิาร คนพกิารหรอืผูดู้แลคนพกิารจะตอ้งแสดงความประสงคข์อรบัเงนิเบี�ยความพกิาร

โดยรับเงนิสดดว้ยตนเอง หรอืโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูดู้แลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณ ี

 

ในกรณีที�คนพกิารเป็นผูเ้ยาวซ์ึ�งมผูีแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถหรอืคนไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ หรอืผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยื�นคาํขอแทนโดยแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทนดังกลา่ว 

 

 

 วธิกีาร 

 

 

    1. คนพกิารที�จะมสีทิธรัิบเงนิเบี�ยความพกิารในปีงบประมาณถัดไป ใหค้นพกิาร หรอืผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้

พทิักษ์ ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี ยื�นคาํขอตามแบบพรอ้มเอกสารหลักฐานต่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นณ สถานที�และภายใน

ระยะเวลา ที�องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นประกาศกาํหนด 

 

    2.กรณีคนพกิารที�ไดรั้บเงนิเบี�ยความพกิารจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในปีงบประมาณที�ผ่านมา ใหถ้อืว่าเป็นผูไ้ด ้

ลงทะเบยีนและยื�นคาํขอรับเบี�ยความพกิารตามระเบยีบนี�แลว้ 

 

    3. กรณีคนพกิารที�มสีทิธไิดรั้บเบี�ยความพกิารไดย้า้ยที�อยู่ และยังประสงคป์ระสงคจ์ะรับเงนิเบี�ยความพกิารตอ้งไปแจง้ต่อ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิ�นแหง่ใหม่ที�ตนยา้ยไป 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร (ไม่เวน้วันหยดุราชการ) ตั �งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 
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งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  
 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 30 นาท ี
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี�ประสงคจ์ะขอรับเบี�ยความพกิารในปีงบประมาณถัดไป                 
หรอืผูรั้บมอบอาํนาจ ยื�นคําขอ พรอ้มเอกสารหลักฐาน และ
เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคํารอ้งขอลงทะเบยีน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 20 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบ)ุ / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบ)ุ / เมอืงพัทยา))  

20 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
ออกใบรบัลงทะเบยีน ตามแบบยื�นคาํขอลงทะเบยีนใหผู้ข้อ
ลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ (1. ระยะเวลา : 10 นาท ี(ระบรุะยะเวลาที�ใหบ้รกิาร
จรงิ) 
2. หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ คอื เทศบาล.....(ระบ)ุ / องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล.....(ระบ)ุ / เมอืงพัทยา))  

10 นาท ี เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

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

 
บตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ย การสง่เสรมิการ
คณุภาพชวีติคนพกิารพรอ้มสําเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

ทะเบยีนบา้นพรอ้มสาํเนา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสําเนา (กรณทีี�ผูข้อรบัเงนิเบ ี�ย
ความพกิารประสงคข์อรบัเงนิเบี�ยยงัชพีผูส้งูอายผุา่นธนาคาร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรอื�นที�ออกโดยหน่วยงานของรฐัที�ม ี
รปูถา่ยพรอ้มสําเนาของผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู ้
พทิกัษ ์ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี (กรณยีื�นคาํขอแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มสําเนาของผูด้แูลคนพกิาร ผูแ้ทน
โดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์ผูอ้นบุาล แลว้แตก่รณี (กรณทีี�คนพกิาร
เป็นผูเ้ยาวซ์ึ�งมผีูแ้ทนโดยชอบ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืคน
ไรค้วามสามารถ ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ทิกัษ ์หรอืผูอ้นบุาล 
แลว้แตก่รณีการยื�นคําขอแทนตอ้งแสดงหลกัฐานการเป็นผูแ้ทน
ดงักลา่ว) 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไม่มขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคาํขอลงทะเบยีนรับเงนิเบี�ยความพกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 06/07/2558 


