
 
เอกสารเผยแพร ความรู ขาวสาร 

สําหรับสิทธิของผูสูงอายุ 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือขอรับ

เงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุประจําปงบประมาณ 2563 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ใหผูสูงอายุนําหลักฐานมาแสดงตอองคการบริหารสวนตําบลบาน

กอก เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังตอไปนี ้

    1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดย

หนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย  

  2. ทะเบียนบานตัวจริง  

   3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ตองการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  

ธกส.ประเภทออมทรัพยที่ใชปจจุบันสามารถยื่น หรือมีบัญชี

ธนาคารอ่ืนๆ ที่ใชอยูปจจุบัน และตองเปนประเภทออมทรัพย

เทานั้น โดยไมตองเปดบัญชีใหม 

     กรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถมาลงทะเบียนไดดวยตนเองใหทํา

หนังสือมอบอํานาจ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ติดตอขอรับเอกสารไดที่องคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

กําหนดวัน เวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียน 

ระหวางเดือนตุลาคม 2561-พฤศจิกายน 2561และเดือน

มกราคม 2562 - กันยายน 2562เวลา  08.30 - 16.30 น. ในวัน

จันทร-วันศุกร(เวนวันหยุดราชการ) 

ณ  องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูม ิ

 

คุณสมบัติของผูมีสิทธ ิ

     1. มีสัญชาติไทย   

 2. มีอาย ุ60 ปบริบูรณ 

     3. ไมเปนผูตองหามตามระเบียบฯ  ขอ 6ไมเปนผูไดรับ

บํานาญ เบี้ยหวัด บํานาญพิเศษ บําเหน็จรายเดือน ตามสิทธิของ

ผูสูงอายุ หรือไดรับสิทธิจากบุตร ภรรยาหรือสามี ที่เปน

สวัสดิการรายเดือนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนจากรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รายใหมที่ยังไมเคยลงทะเบียนมากอน ซึ่งเปนผูสูงอายุที่มีอายุ

ครบ 60 ปบริบูรณแลว แตยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ และผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณใน

ปงบประมาณถัดไป (เกิดตั้งแต 2 กันยายน 2502– 1 กันยายน

2503 ) นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563จะอายุครบ 60 ป

บริบูรณ 

วิธีการจายเงินแบบขั้นบันไดดังน้ี 

* ผูสูงอายุ อายุ 60 – 69 ป ไดรับเงินเดือนละ 600 บาท 

* ผูสูงอายุ อายุ 70 – 79 ป ไดรับเงินเดือนละ 700 บาท 

* ผูสูงอายุ อายุ 80 – 89 ป ไดรับเงินเดือนละ 800 บาท 

* ผูสูงอายุ อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับเงินเดือนละ  1,000 บาท 

วิธีการจายเงิน 

กรมบัญชีกลาง จะจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 ฉบับ 2พ.ศ.

2560 ฉบับ3 พ.ศ.25 61และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม เกิน

วันที่ 10 ของเดือน ผูสูงอายุที่เสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่

จายเบี้ยยังชีพ จะไดรับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอยาพึ่ง

ดําเนินการปดบัญชีธนาคารภายในเดือนที่ผูสูงอายุเสียชีวิตเพราะ

จะไดรับเงินเบี้ยยังชีพอีก 1 เดือน หากไปปดบัญชีจะทําให

กรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีไมได   

- โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ 

- โอนเงินเขาบัญชีในนามผูที่ไดรับมอบหมายจากผูสูงอายุ 

การสิ้นสุดการไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

1. ถึงแกกรรม (ตาย) 

2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  

3. แจงสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  

การยายที่อยูอยางไรเพ่ือใหสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุได

อยางตอเน่ือง 

ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองยายที่อยู กอนที่จะยายตองไปติดตอ

ทางองคการบริหารสวนตําบลบานกอกกอนที่จะยายที่อยูเพื่อให

เจาหนาที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะไดแนะนําการยาย หาก

ผูสูงอายุแจงยายไมบอกทางองคการบริหารสวนตําบลบานกอก

กรมบัญชีกลางจะระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เนื่องจาก

ขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ในปงบประมาณถัดไปตาม

ระเบียบ เนื่องจากไมไดไปลงทะเบียน ณ ที่องคกรปกครอง

ทองถ่ินแหงใหม หากมีการยายที่อยูผูสูงอายุจะตองลงทะเบียน 

ณ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบล/เทศบาลเมือง/

เทศบาลนคร/สํานักงานเขต กทม./เมืองพัทยา นับจากวันที่ยาย 

จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปงบประมาณถัดไป ตามระเบียบ 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ    

โทร 044-056392 



 
  เอกสารเผยแพร ความรู ขาวสาร 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือขอรับ

เงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2563 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 ใหผูพิการนําหลักฐานมาแสดงตอองคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังตอไปนี ้

          1.บัตรประจําตัวคนพิการตวัจริง 

2.ทะเบียนบานตัวจริง  

3.สุมดเงินฝากธนาคาร 

          4.สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ตองการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคารธกส.ประเภทออมทรัพยที่ใชปจจุบันสามารถยื่น หรือมี

บัญชีธนาคารอ่ืนๆ ที่ใชอยูปจจุบัน และตองเปนประเภทออม

ทรัพยเทานั้น โดยไมตองเปดบัญชีใหม 

กําหนดวัน เวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียน 

ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร-

วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ) ณ  องคการบริหารสวนตําบล

บานกอก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

การแจงความประสงค ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 

- โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูมีสิทธิ 

- โอนเงินเขาบัญชีในนามผูที่ไดรับมอบหมายจากคนพิการ 

กรณีที่ผูพิการไมสามารถมาลงทะเบียนไดดวยตนเองใหทํา

หนังสือมอบอํานาจ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ

อํานาจ และผูรับมอบอํานาจ ติดตอขอรับเอกสารไดที่องคการ

บริหารสวนตําบลบานกอก 

 

วิธีการจายเงิน 

กรมบัญชีกลาง จะจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2553 ฉบับ 2  พ.ศ.2559 ฉบับ 3 พ.ศ.25 61และฉบับ 4 พ.ศ.

2562 ภายในไมเกินวันที่ 10 ของเดือนรายละ 800 บาท       

คนพิการที่อายุไมเกิน 17 ป รายละ 1,000 บาทตอเดือน

หลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแลว กรณีที่คน

พิการเสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จายเบี้ยความพิการจะ

ไดรับเงินภายในเดือนนัน้ โดยทางญาติอยาพึ่งดําเนินการปด

บัญชีธนาคารภายในเดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะไดรับเงิน

เบี้ยความพิการอีก 1 เดือน หากไปปดบัญชีจะทําให

กรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชีไมได   

การสิ้นสุดการไดรับเบี้ยความพิการ 

1. ถึงแกกรรม (ตาย) 

2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  

3. แจงสละสิทธิการขอรับเบ้ียความพิการเปนหนังสือตอองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินที่ตนมีสิทธิไดรับเบี้ยความพิการ  

การยายที่อยูอยางไรเพ่ือใหสิทธิในการรับเบี้ยความพิการได

อยางตอเน่ือง 

ผูพิการที่มีความจําเปนตองยายที่อยู กอนที่จะยายตองไปติดตอ

ทางองคการบริหารสวนตําบลบานกอก กอนที่จะขอยายที่อยู

เพื่อใหเจาหนาที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะไดแนะนําการยาย หาก

ผูพิการแจงยายไมบอกทางองคการบริหารสวนตําบลบานกอก

กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงับการจายเงินเบี้ยความพิการไว

ชั่วคราวเนื่องจากขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบ

จนกวาจะไปติดตอขอลงทะเบยีน ณ องคการบริหารสวนตําบล/ 

 

เทศบาลตําบลเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สํานักงานเขต กทม. /

เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  

ตามระเบียบ 

การระงับการจายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน

พิการไมตอบัตรประจําตัวคนพิการที่ใกลหมดอายุ 

บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุ 8 ป ในกรณีที่บัตรประจําตัวคน

พิการใกลหมดอายุ จะตองติดตอขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ

ใหมกอนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิเพื่อดําเนินการสง

เร่ืองตอไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก 

กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ    

โทร 044-056392 



 
การขอทําบัตรประจําตัวคนพิการรายใหม ชํารุด สูญหาย 

เปล่ียนแปลงขอมูลผูดูแลคนพิการ 

เอกสารการขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ 

คนพิการรายใหมท่ียังไมมีบัตรคนพิการ หลักฐานท่ีใชดังนี้ 

1.รูปถาย คนพิการหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว              

จํานวน 2 รูปถายไมเกิน 6 เดือน 

2.ทะเบียนบานคนพิการ   

3.บัตรประจําตัวประชาชน คนพิการ( ในกรณีท่ีเปนเด็กอายุ

ต่ํากวา 15 ป หรือไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหใชสูติบัตร 

(ใบเกิดแทน) 

4.เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของทาง

ราชการ  

( ตองนําคนพิการไปพบแพทยเพ่ือตรวจความพิการ ท่ี

โรงพยาบาลของทางราชการและขอเอกสารรับรองความ

พิการ)จํานวน 1 ฉบับ 

5.ประจาํตัวประชาชน (ผูดูแล)  กรณีตองการมีผูดูแล 

6.ทะเบียนบาน (ผูดูแล)  กรณีตองการมีผูดูแล 

7.หนังสือรับรองเปนผูดูแลคนพิการกรณีตองการมีผูดูแล 

8.แบบ ปค.14 

9.บัตรประจําตัว กํานัน/ผูใหญบาน (กรณีท่ีจะใหผูใหญบาน)

รับรอง ปค.14 

 

 

 

กรณีท่ีตองใชหนังสือรับรอง และ ปค.14 

หมายเหต ุในกรณีท่ีคนพิการมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล

ผูดูแล และผูดูแลอยูคนละบานเลขท่ีกับคนพิการ จะตองใช

หนังสือรับรองผูดูแลคนพิการ และใบ ปค.14 ประกอบดวย  

ทุกครั้งท่ียื่นขอทําบัตรประจําตัวคนพิการใหม  

 

 

 

 

 

การระงับการจายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน

พิการไมตอบัตรประจําตัวคนพิการที่ใกลหมดอายุ 

บัตรประจําตัวคนพิการมีอายุ 8 ป ในกรณีที่บัตรประจําตัวคน

พิการใกลหมดอายุ จะตองติดตอขอทําบัตรประจําตัวคนพิการ

ใหมกอนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อดําเนินการตอ

เร่ืองตอไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดชัยภูม ิ

กรมบัญชีกลางจะดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการภายหลัง

ท่ีคนพิการไดดําเนินการตอบัตรประจําตัวคนพิการ และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการบันทึกขอมูลการตอ

บัตรประจําตัวคนพิการในระบบสารสนเทศฯ   เรียบรอย

แลว 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก กองสวัสดิการสังคม 

และศูนยบริการคนพิการตําบลบานกอก 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ    

โทร 044-056392 

 

ความสัมพันธ 

 

อยู

บานเลขท่ี

เดียวกัน 

 

อยูบานคนละ

เลขท่ี 

อยูบานเลขท่ี

เดียวกัน/หรือ

คนละเลขท่ี  

ถา

เปลี่ยนแปลง

ผูดูแลคน

พิการ 

พอ แม บุตร 

พี่นองสามี

ภรรยาท่ีจด

ทะเบียน

สมรส 

ไมตองใช

หนังสือ

รับรอง 

ใชหนังสือ

รับรอง 

ใชหนังสือ

รับรอง  

และใบ  

ปค.14 

ญาติ หลาน ปู 

ยา ตา ยาย 

สามีภรรยา  

ท่ีไมสมรส 

จดทะเบียนกัน 

ใชหนังสือ

รับรอง  

และใบ  

ปค.14 

ใชหนังสือ

รับรอง  

และใบ  

ปค.14 

ใชหนังสือ

รับรอง  

และใบ  

ปค.14 



 
เอกสารเผยแพร ความรู ขาวสาร 

การขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563(600 บาทตอเดือน) 

เปนเวลา 6 ป 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธ ิ

1.มีสัญชาติไทย (พอแมมีสัญชาติไทย หรือพอหรือแมม ี

สัญชาติไทย) 

2.เกิดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป จนอายุครบ  

6 ป 

3.อาศัยอยูกับผูปกครองท่ีอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดนอย 

ไมอยูในสถานสงเคราะหของหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

คุณสมบัติของผ ูปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 

1.มีสัญชาติไทย 

2.เปนบุคคลท่ีรับเด็กแรกเกิดไวในความอุปการะ 

3.เด็กแรกเกิดตองอาศัยรวมอยูดอย 

อยูในครอบเรือนท่ีมีรายไดนอย คิดจากรายไดของสมาชิก

ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป 

ท่ีพักอาศัยอยูจริงในบานไมนอยกวา 180 วัน 

เอกสารการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก 

หลักฐานที่มาแสดงตอองคการบริหารสวนตําบลบานกอก 

ดังตอไปนี ้

1. บัตรประจําตัว บิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กตัวจริง  

2. ทะเบียนบานบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กตัวจริง  

 

3. สุมดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ไดแก ธนาคาร ธกส.  

ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หาก กรณีที่สมุดบัญชีเงิน

ฝาก ลงทะเบียน พรอมเพย  พูกดวยเลขบัตรประจําตัว

ประชาชนเทานั้น พูกดวยหมายเลขโทรศัพทมือถือใชไมได 

4. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กตัวจริง 

5.สูติบัตรเด็กแรกเกิดตัวจริง 

6.บัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ถามี) 

5.หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน       

ใชในกรณีท่ีผูปกครองเด็ก เปนเจาหนาท่ีของรัฐ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ตองแนบตอนลงทะเบียน 

กําหนดวัน เวลาสถานที่รับลงทะเบียน 

ในวันเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร-

วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ) ณ  องคการบริหารสวนตําบล

บานกอก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

การสิ้นสุดการไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1.เด็กมีอายุครบ 6 ป 

2.เด็กแรกเกิดถึงแกความตาย 

3.ผูปกครองยื่นคําขอสละสิทธิ์เปนหนังสือตอ อบต./เทศบาล 

4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ 

การเปลี่ยนแปลงสิทธ ิ

ผูยื่นคํารองของเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 

ตามแบบ ดร.06 แบบ ดร.01 และแบบ ดร.02 ที่องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 
 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก 

กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ    

โทร 044-056392 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เอกสารเผยแพร ความรู ขาวสาร 

การขอกูเงินคนพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือการประกอบอาชีพ รายละไมเกิน 60,000 บาท 

โดยไมเสียดอกเบี้ย ชําระเปนรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท 

เปนเวลา5 ป 

เอกสารประกอบการกูเงินประกอบดวย 

1.สําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 แผน 

2.สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 คนพิการ และผูคํ้าอยางละ  1 แผน 

3.สําเนาทะเบียนสมรส คนกูและคนคํ้าประกัน (ถามี)  

คนละ  1  แผน 

4.รูปถายคนพิการขนาด 4 X 6 นิ้วจํานวน 1 รูป 

5.รูปถายผูดูแล ขนาด 4 X 6 นิ้ว กรณีท่ีเปนผูกูเงินแทน

จํานวน 1 รูป 

6.รูปถายพ้ืนท่ีประกอบอาชีพ เชน เลี้ยงสัตว ทําไร ทํานา 

7.แผนผังท่ีอยูอาศัย แผนผังสถานท่ีประกอบอาชีพ  

จํานวน 1 แผน 

8.ประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ 

9.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผูกูเงิน (กรณีผูกูมีสามี

หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จํานวน 1 แผน 

 

 

 

10.สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสามี 

หรือภรรยาผูกู อยางละ  1 แผน 

11.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผูคํ้า (กรณีผูกูมีสามี

หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จํานวน 1 แผน 

12.หนังสือรับรองเงินเดือนขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกโดย

หนายงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ออกใหไมเกิน 90 วัน)  

13.สลิปเงินเดือนพนักงานบริษัท  ออกโดยบริษัทเดือนลาสุด 

14.หนังสือรับรองผูดูแลกรณี ผูดูแลคนพิการเปนผูกูแทน 

รับรองโดยกํานัน/ผูใหญบาน พรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวกํานัน/ผูใหญบาน จํานวน 1 แผน 

15.กรณีใชผูคํ้าเปนคนธรรมดา เชน อาชีพคาขาย อาชีพ

ท่ัวไป ทํานา ทําไร ฯลฯ  จะตองแนบสเตทเมนทบัญชี

ธนาคารใดก็ได หรือถายสมุดบัญชีธนาคารของ ผูคํ้าทุกหนา

พรอมรับรองสําเนาทุกแผน 

16.หนังสือคําขอกูเงินกองทุนคนพิการฯ 

17.ใบรับรองแพทยออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีคน

พิการมีสภาพรายกายไมแข็งแรง และผูดูแลเปนผูกูเงิน

จํานวน 1 แผน 

หลักเกณฑการพิจารณาท่ีใหคนพิการมีอายุตั้งแต 70 ปข้ึน

ไปเนื่องจากมีความเส่ียงในการกูเงินและคณะกรรมการ

พิจารณาเงินกูท่ีจังหวัดจะไมพิจารณาใหคนพิการกูเงิน

จะตองดําเนินการดังนี้ 

1.ใหผูดูแลคนพิการในบัตรประจําตัวคนพิการกูแทน 

2.กรณีท่ีคนพิการท่ีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป จะตองขอ 

 

 

ใบรับรองแพทยท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ โดยใหระบุ

“คนพิการไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันดวย 

ตนเองได”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยความปรารถนาดีจาก 

กองสวัสดิการสังคม 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ    

โทร 044-056392 

 

 

 

 

 

 


	ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

