
คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป ใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป และมี
คุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมี
ภูมิลําเนา ณ สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด

หลักเกณฑ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทะเบียนบาน

3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4.ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก
ผูรับบํานาญ เบ้ียหวัดบํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจํา หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดใหเปนประจํา ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

ในการย่ืนคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดย
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอไปนี้

1.รับเงินสดดวยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ

2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
จากผูมีสิทธิ

วิธีการ

1.ผูที่จะมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในปงบประมาณถัดไป ย่ืนคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศกําหนดดวยตนเอง หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืน
ดําเนินการได

2.กรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณที่ผานมา ใหถือวาเปนผูได
ลงทะเบียน และย่ืนคําขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว

3.กรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพยายที่อยู และยังประสงคจะรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองไปแจงตอองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแหงใหมที่ตน  ยายไป



ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000
โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-
424304371644
website:http://www.donchang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ (ไมเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 นาที

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูที่ประสงคจะขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ในปงบประมาณถัดไป
หรือผูรับมอบอํานาจ ย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐาน และ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอลงทะเบียน และเอกสารหลักฐาน
ประกอบ
(หมายเหตุ: -)

20 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

2) การพิจารณา
ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบย่ืนคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูรับมอบอํานาจ

(หมายเหตุ: -)

10 นาที องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

2) ทะเบียนบานพรอมสําเนา
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

3) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนา (กรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพ ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจใหดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

5) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ชุด

-

http://www.donchang.go.th


ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

6) สมุดบัญชีเงิฝากธนาคารพรอมสําเนาของผูรับมอบอํานาจ (กรณีผู
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคารของผูรับมอบอํานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

2) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

ชื่อกระบวนงาน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

www.1111.go.th
www.pacc.go.th
www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:pacc@gmail.com


กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: -
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:

จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ อบต.ดอนชาง นันทนภัส สําเนาคูมือ
ประชาชน 09/09/2015 15:37

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพรคูมือ: -


