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คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 
3. ประเภทของงานบริการ  :กระบวนงานท่ีเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : ข้ึนทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 

 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 

2552 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่

เวลา 08.30 - 16.30  น.  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 1 เดือน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกายูบอเกาะ16/07/2558 

15:06  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

โทรศัพท์๐-7320-4817      
โทรสาร๐-7325-4353 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
         ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
         (๑) มีสัญชาติไทย 
         (๒) มีอายุ๖๐ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและเป็นผู้ท่ียังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพมาก่อน (ในกรณีท่ีในทะเบียนราษฎรไม่
ปรากฏวันท่ีเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันท่ี๑มกราคมของปีนั้น) 
         (๓) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้แก่ผู้รับเงินบํานาญผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครผู้สูงอายุท่ีอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ท่ีได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนรายได้ประจําหรือผลประโยชน์ตอบแทน
อย่างอ่ืนท่ีรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํายกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) - 
 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
 

5 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
 

2 นาที - - 

3) 

- 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 ภายในวันท่ี15 ธ.ค. 
ของทุกปี 
 

0 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 

บัตรประจําตัว
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 1 ฉบับ - 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร 

- 0 1 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา โทรศัพท์๐-7320-4817

หรือเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมายื่นคําขอลงทะเบียนแทน 
ผู้ยื่นคําขอฯแทนตามหนังสือมอบอํานาจเก่ียวข้องเป็น................................................กับผู้สูงอายุท่ีขอลงทะเบียน 
ชื่อ-สกุล(ผู้รับมอบอํานาจ)..................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ�-����-�����-��-� ท่ีอยู่.........................  
...............................................................................................................................โทรศัพท์................................. 
 
ข้อมูลผู้สูงอายุ 

เขียนที่................................................  
วันที.่..............เดือน...........................พ.ศ. ..........  

 ด้วยข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................นามสกุล....................................................................  
เกิดวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. ............... อายุ...................ปีสัญชาต.ิ................................................................... 
ชื่ออยู่ในสาเนาทะเบียนบา้นเลขที่..............................หมู่ที่/ชุมชน............ตรอก/ซอย............................................................................
ถนน...........................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย.์......................................โทรศัพท.์.......................................  
หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้สงูอายุที่ยืน่คําขอ�-����-�����- ��-�  
สถานภาพสมรส�โสด�สมรส�หม้าย�หย่าร้าง�แยกกันอยู่�อ่ืนๆ .....................  
รายได้ต่อเดือน...............................บาทอาชีพ...............................................................................  
ข้อมูลทั่วไป: สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ 
�ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ  � ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์
�ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ � ย้ายภูมิลําเนาเข้ามาอยู่ใหม่เมื่อ.........................................  
 มีความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุประจําปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙โดยวิธ ี
ดังต่อไปนี ้(เลือก๑วิธี)  
�รับเงินสดด้วยตนเอง    � รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ดรั้บมอบอํานาจจากผู้มสีิทธ ิ
�โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธ ิ � โอนเงินเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารในนามบุคลทีไ่ด้รับ 
มอบอํานาจจากผู้มีสทิธิพร้อมแนบเอกสารดังนี ้
�สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
�สําเนาทะเบียนบ้าน 
�สําเนาสมดุบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุผา่นธนาคาร)  
�หนังสือมอบอํานาจพร้อมสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้เป็นผู้รับบํานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของ
รัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ)..........................................................   (ลงชื่อ).....................................................  
           (.........................................................)           (.....................................................)  
          ผู้ยื่นคําขอ / ผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ               เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 
หมายเหตุ : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออกและทําเคร่ืองหมาย √ ในช่อง�หน้าข้อความทีต่้องการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
เรียนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ 
นาย/นาง/นางสาว/ ………………………...................................... 
หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน 
������������� แล้ว 
�เป็นผู้มีคุณสมบตัิครบถ้วน 
�เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 
.................................................................................................  
.................................................................................................  
 

(ลงชื่อ).................................................................. 
                  (............................................................)  

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว 
มีความเห็นดังนี ้
�สมควรรับลงทะเบียน�ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
กรรมการ (ลงชื่อ) ..........................................................  
                     ( ............................................... )  
 
กรรมการ (ลงชื่อ) ..........................................................  
                      ( ................................................ )  
 
กรรมการ (ลงชื่อ) ..........................................................  
                      ( ................................................ )  

คําสั่ง 
I รับลงทะเบียน�ไม่รับลงทะเบียน� อ่ืนๆ ........................................................................................ 
 

(ลงชื่อ)........................................................... 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 
 
 ยื่นแบบคําขอลงทะเบียนเม่ือวันท่ี..................................เดือน..............................พ.ศ. ..........................  
 การลงทะเบียนครั้งนี้เพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๕๘ถึงเดือนกันยายน๒๕๕๙ในอัตราแบบข้ันบันไดภายในวันท่ี๑๐ของทุกเดือนกรณีผู้สูงอายุ
ย้ายท่ีอยู่ไปอยู่ท่ีอ่ืน(ตั้งแต่วันท่ี๑ธันวาคม๒๕๕๗ถึงวันท่ี๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๘) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุณท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๘ท้ังนี้เพ่ือการรักษาสิทธิให้
ต่อเนื่องยื่นคําขอก่อนสิ้น 
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หนังสือมอบอํานาจ 
 

ท่ี........................................................................  
วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ........................  

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ........................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร........................................................  
เลขท่ี............................................................ออก ให้ ณ....................................เม่ือวันท่ี......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี..........ตรอก/ซอย........................ถนน............,................แขวง/ตําบล..........................................
เขต/อําเภอ....................................จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................................  
ขอมอบอํานาจให้ ............................................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตร...............................................................  
เลขท่ี ......................................................... ออกให้ณ ..................................เม่ือวันท่ี ...........................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่ท่ี ..........ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................ แขวง/ตําบล .........................................  
เขต/อําเภอ .................................. จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................................  
 เป็นผู้มีอํานาจ...................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการท่ีผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเอง
ท้ังสิ้น 
 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
     ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบอํานาจ 
      (............................................................) 
 
     ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบอํานาจ 
      (............................................................) 
 
     ลงชื่อ.....................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 
     ลงชื่อ.....................................................................พยาน 
                                (..............................................................) 

 

 

 


