คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรลงทะเบบียนและยมืยื่นคสสำขอรรับเงงินเบบีบี้ยควสำมพงิกสำร
หนควยงสำนทบียื่ใหห้บรงิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑฑ์ วงิธบีกสำร เงมืยื่อนไข (ถห้สำมบี) ในกสำรยมืยื่นคสสำขอ และในกสำรพงิจสำรณสำอนนุญสำต
ระเบนียบกระทรวงมหาดไทยวส่าดบ้วยหลจักเกณฑค์การจส่ายเงรินเบนีบี้ยความพริการใหบ้คนพริการขององคค์กรปกครองสส่วน
ทบ้องถริถิ่น
พ.ศ.2553 กตาหนดใหบ้ภายในเดดือนพฤศจริกายนของทอุกปนี ใหบ้คนพริการลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยความ
พริการ
ในปนี งบประมาณถจัดไปณทนีถิ่ทตาการองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นทนีถิ่ตนมนีภภูมริลตาเนาหรดือสถานทนีถิ่ทถิ่อ
นี งคค์กรปกครองสส่วน
ทบ้องถริถิ่นกตาหนด
หลจักเกณฑค์

ผบ้ภูมนีสริทธริจะไดบ้รจับเงรินเบนีบี้ยความพริการตบ้องเปป นผบ้ภูมนีคอุณสมบจัตริและไมส่มนีลจักษณะตบ้องหบ้ามดจังตส่อไปนนีบี้
1. มนีสจัญชาตริไทย
2. มนีภภูมริลตาเนาอยส่ภูในเขตองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นตามทะเบนียนบบ้าน
3.มนีบจัตรประจตาตจัวคนพริการตามกฎหมายวส่าดบ้วยการสส่งเสรริมการคอุณภาพชนีวริตคนพริการ
4.ไมส่เปป นบอุคคลซซถิ่งอยส่ภูในความออุปการของสถานสงเคราะหค์ของรจัฐ
ในการยดืถิ่นคตาขอลงทะเบนียนรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการคนพริการหรดือผบ้ภูดภูแลคนพริการจะตบ้องแสดงความประสงคค์ขอรจับเงรินเบนีบี้ย
ความพริการโดยรจับเงรินสดดบ้วยตนเองหรดือโอนเงรินเขบ้าบจัญชนีเงรินฝากธนาคารในนามคนพริการหรดือผบ้ภูดภูแลคนพริการผบ้ภูแทน
โดยชอบธรรมผบ้ภูพริทจักษค์ผบ้ภูอนอุบาลแลบ้วแตส่กรณนี
ในกรณนีทถิ่ค
นี นพริการเปป นผบ้ภูเยาวค์ซถิ่ง
ซ มนีผบ้ภูแทนโดยชอบคนเสมดือนไรบ้ความสามารถหรดือคนไรบ้ความสามารถใหบ้ผบ้ภูแทนโดยชอบ
ธรรมผบ้ภูพริทจักษค์หรดือผบ้ภูอนอุบาลแลบ้วแตส่กรณนียถิ่ น
ดื คตาขอแทนโดยแสดงหลจักฐานการเปป นผบ้ภูแทนดจังกลส่าว

วริธนีการ

1. คนพริการทนีถิ่จะมนีสริทธริรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการในปนี งบประมาณถจัดไปใหบ้คนพริการหรดือผบ้ภูดภูแลคนพริการผบ้ภูแทนโดยชอบ
ธรรมผบ้ภูพริทจักษค์ผบ้ภูอนอุบาลแลบ้วแตส่กรณนียถิ่ น
ดื คตาขอตามแบบพรบ้อมเอกสารหลจักฐานตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นณสถานทนีถิ่
และภายในระยะเวลาทนีถิ่องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นประกาศกตาหนด
2.กรณนีคนพริการทนีถิ่ไดบ้รจับเงรินเบนีบี้ยความพริการจากองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นในปนี งบประมาณทนีถิ่ผส่านมาใหบ้ถดือวส่าเปป นผบ้ภูไดบ้

ลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเบนีบี้ยความพริการตามระเบนียบนนีบี้ แลบ้ว
3. กรณนีคนพริการทนีถิ่มนีสริทธริไดบ้รจับเบนีบี้ยความพริการไดบ้ยบ้ายทนีถิ่อยส่ภูและยจังประสงคค์ประสงคค์จะรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการตบ้องไปแจบ้ง
ตส่อองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นแหส่งใหมส่ทถิ่ต
นี นยบ้ายไป

ชคองทสำงกสำรใหห้บรงิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดอททจัยธทำนท 61140 โทร./โทรสทำร. 056-984271/ตริดตส่อ

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่
ดบ้วยตนเองณหนส่วยงทำน

ถถึงวจันศทกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยทดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

(หมทำยเหตท: -)
ขรัน
บี้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทบียื่รรับผงิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนงิ นกสำรรวม :30 นาทนี
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
บี้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนทบียื่รรับผงิดชอบ

20 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ตตาบลคอกควายอตาเภอ

ผบ้ภูทถิ่ป
นี ระสงคค์จะขอรจับเบนีบี้ยความพริการในปนี งบประมาณถจัดไป

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

หรดือผบ้ภูรจับมอบอตานาจยดืถิ่นคตาขอพรบ้อมเอกสารหลจักฐานและเจบ้า
หนบ้าทนีถิ่ตรวจสอบคตารบ้องขอลงทะเบนียนและเอกสารหลจักฐาน
ประกอบ
(หมทำยเหตท: -)
2)

กสำรพงิจสำรณสำ
ออกใบรจับลงทะเบนียนตามแบบยดืถิ่นคตาขอลงทะเบนียนใหบ้ผบ้ภูขอลง
ทะเบนียน

10 นาทนี

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

(หมทำยเหตท: -)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเตงิม (ถห้สำมบี)
บรัตรประจสสำตรัวคนพงิกสำรตสำมกฎหมสำยวคสำดห้วยกสำรสคงเสรงิมกสำร

หนควยงสำนภสำครรัฐผห้คู่ออกเอกสสำร
-

คนุณภสำพชบีวงิตคนพงิกสำรพรห้อมสสสำเนสำ
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ2)

ทะเบบียนบห้สำนพรห้อมสสสำเนสำ

-

ลสสำดรับ

ชมืยื่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอบียดเพงิยื่มเตงิม (ถห้สำมบี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผห้คู่ออกเอกสสำร

ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ3)

สมนุดบรัญชบีเงงินฝสำกธนสำคสำรพรห้อมสสสำเนสำ (กรณบี ทบียื่ผห้คู่ขอรรับเงงิน

-

เบบีบี้ยควสำมพงิกสำรประสงคฑ์ขอรรับเงงินเบบีบี้ยยรังชบีพผห้คู่สคู่งอสำยนุผสำ
ค น
ธนสำคสำร)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ4)

บรัตรประจสสำตรัวประชสำชนหรมือบรัตรอมืยื่นทบียื่ออกโดยหนควยงสำน

-

ของรรัฐทบียื่มบีรคู่ปถคสำยพรห้อมสสสำเนสำของผห้คู่ดคู่แลคนพงิกสำรผห้คู่แทนโดย
ชอบธรรมผห้คู่พงิทก
รั ษฑ์ผห้คู่อนนุบสำลแลห้วแตคกรณบี (กรณบี ยยื่ น
มื คสสำขอ
แทน)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ5)

สมนุดบรัญชบีเงงินฝสำกธนสำคสำรพรห้อมสสสำเนสำของผห้คู่ดคู่แลคนพงิกสำรผห้คู่

-

แทนโดยชอบธรรมผห้คู่พงิทรักษฑ์ผห้คู่อนนุบสำลแลห้วแตคกรณบี (กรณบี ทบียื่
คนพงิกสำรเปป็นผห้คู่เยสำวฑ์ซซยื่งมบีผห้คู่แทนโดยชอบคนเสมมือนไรห้ควสำม
สสำมสำรถหรมือคนไรห้ควสำมสสำมสำรถใหห้ผห้คู่แทนโดยชอบธรรมผห้คู่
พงิทรักษฑ์หรมือผห้คู่อนนุบสำลแลห้วแตคกรณบี กสำรยมืยื่นคสสำขอแทนตห้อง
แสดงหลรักฐสำนกสำรเปป็นผห้คู่แทนดรังกลคสำว)
ฉบรับจรงิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุคคสำธรรมเนบียม
ลสสำดรับ

รสำยละเอบียดคคสำธรรมเนบี ยม

คคสำธรรมเนบี ยม (บสำท / รห้อยละ)

ไมส่มทขบ้อมมูลคส่ทำธรรมเนทยม
ชคองทสำงกสำรรห้องเรบียน แนะนสสำบรงิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรห้องเรบียน / แนะนสสำบรงิกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมทำยเหตท: -)

2)

ศภูนยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี

(หมทำยเหตท: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณทโลกเขตดทสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้มูปณ.1111 เลข

ลสสำดรับ

ชคองทสำงกสำรรห้องเรบียน / แนะนสสำบรงิกสำร
ททที่ 1 ถ.พริษณทโลกเขตดทสริตกทม. 10300))

แบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืยื่อแบบฟอรฑ์ม
แบบคตาขอลงทะเบนียนรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการ
(หมทำยเหตท: -)

หมสำยเหตนุ
-

ขห้อมคู่ลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทบียื่

ชมืยื่อกระบวนงสำน:การลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการ
หนควยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน:สตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วมกรมสส่งเสรริมการ
ปกครองทบ้องถริถิ่นสตานจักสส่งเสรริมการพจัฒนาเศรษฐกริจสจังคมและการมนีสว
ส่ นรส่วม
ประเภทของงสำนบรงิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีถิ่เบปดเสรปจในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรงิกสำร: ขซน
บี้ ทะเบนียน
กฎหมสำยทบียื่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทบียื่เกบียื่ยวขห้อง:
1)ระเบทยบกระทรวงมหทำดไทยวส่ทำดบ้วยหลจักเกณฑค์กทำรจส่ทำยเงรินเบทตั้ยควทำมพริกทำรใหบ้คนพริกทำรขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้อง
ถริที่นพ.ศ. 2553

ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัถิ่วไป
พมืบี้นทบียื่ใหห้บรงิกสำร:ทบ้องถริถิ่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทบียื่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำทบีก
ยื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขห้อมคู่ลสถงิตงิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีถิ่ยตส่อเดดือน 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่มากทนีถิ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่นบ้อยทนีถิ่สอุด 0

ชมืยื่ออห้สำงองิงของคคคู่มมือประชสำชน:การลงทะเบนียนและยดืถิ่นคตาขอรจับเงรินเบนีบี้ยความพริการอบต.คอกควายเพปญพจักษค์สตาเนาคส่ภูมดือ
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