
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ขา่วสาร 
ส าหรับสิทธิของผู้สูงอาย ุ

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือขอรับ
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ให้ผู้สูงอายุน าหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
    1. บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง  
   3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชี
ธนาคารอ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์
เท่าน้ัน โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
     กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ท า
หนังสือมอบอ านาจ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
ก าหนดวัน เวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562-พฤศจิกายน 2562 และเดือน
มกราคม 2563 - กันยายน 2563 เวลา  08.30 - 16.30 น.     
ในวันจันทร์-วันศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) ณ อบต.บ่อหิน อ.สิเกา   
จ. ตรัง 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ 
 1. มีสัญชาติไทย   
 2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
     3. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามระเบียบฯ  ข้อ 6ไม่เป็นผู้ได้รับ
บ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ บ าเหน็จรายเดือน ตามสิทธิของ
ผู้สู งอายุ  หรือได้ รับสิทธิจากบุตร ภรรยาหรือสามี ที่ เป็น
สวัสดิการรายเดือนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนจากรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซ่ึงเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สู งอายุ  และผู้ สู งอายุที่ จะมีอายุครบ 60 ปีบริบู รณ์ ใน
ปีงบประมาณถัดไป (เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2502– 1 กันยายน
2503 ) นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563จะอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ 
วิธีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดดังน้ี 
* ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท 
* ผู้สูงอายุ อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินเดือนละ 700 บาท 
* ผู้สูงอายุ อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท 
* ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ  1,000 บาท 
วิธีการจ่ายเงิน 
กรมบัญชีกลา งจะจ่ าย เบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ฉบับ 2 พ.ศ.
2560 ฉบับ3 พ.ศ.2561และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม่เกิน
วันที่ 10 ของเดือนผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่
จ่ายเบี้ยยังชีพ จะได้รับเงินภายในเดือนน้ัน โดยทางญาติอย่าพึ่ง
ด าเนินการปิดบัญชีธนาคารภายในเดอืนที่ผู้สูงอายุเสียชวีิตเพราะ

จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีก 1 เดือน หากไปปิดบัญชีจะท าให้
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้   
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุ 
การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
การย้ายที่อยู่อย่างไรเพ่ือใหส้ิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
อย่างต่อเน่ือง 
ผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นตอ้งยา้ยที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินก่อนที่จะย้ายที่อยู่เพื่อให้
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะน าการย้าย หาก
ผู้สูงอายุแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เน่ืองจาก
ขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณถัดไปตาม
ระเบียบ เน่ืองจากไม่ได้ไปลงทะเบียน ณ ที่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นแห่งใหม่ หากมีการย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล/เทศบาลเมือง/
เทศบาลนคร/ส านักงานเขต กทม./เมืองพัทยา นับจากวันที่ย้าย 
จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป ตามระเบียบ 
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โทร 075-291012 
(งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการเพ่ือขอรับ

เงินเบี้ยความพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
ให้ผู้พิการน าหลักฐานมาแสดงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ่อหิน เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
1.บัตรประจ าตัวคนพิการตัวจริง 
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง  
3.สุมดเงินฝากธนาคาร 
4.สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชี

ธนาคารอ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์
เท่าน้ัน โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
 
ก าหนดวัน เวลาสถานที่รับขึ้นทะเบียน 
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร์-
วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล    
บ่อหิน  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ 
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคนพิการ 
กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้ท า
หนังสือมอบอ านาจ พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบ
อ านาจ และผู้รับมอบอ านาจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 
วิธีการจ่ายเงิน 
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2553 ฉบับ 2  พ.ศ.2559 ฉบับ3 พ.ศ.2561และฉบับ 4 พ.ศ.
2562 ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนรายละ 800 บาท       
คนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี รายละ 1,000 บาทต่อเดือน
หลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้วกรณีที่คน
พิการเสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยความพิการจะ
ได้รับเงินภายในเดือนน้ัน โดยทางญาติอย่าพึ่งด าเนินการปิด
บัญชีธนาคารภายในเดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงิน

เบี้ ยค วามพิกา รอีก 1  เ ดื อน  หากไปปิ ดบัญชีจะท า ให้
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้   
 

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 
1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ  
 

การย้ายที่อยู่อย่างไรเพ่ือให้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการได้
อย่างต่อเน่ือง 
ผู้พิการที่มีความจ าเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ก่อนที่จะขอย้ายที่อยู่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะน าการย้าย หาก
ผู้พิการแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้
ชั่วคราวเน่ืองจากขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบ
จนกว่าจะไปติดต่อขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล/
เทศบาลต าบลเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ส านักงานเขต กทม. /
เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตาม
ระเบียบ 
 
การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน
พิการไม่ต่อบัตรประจ าตัวคนพิการที่ใกลห้มดอายุ 
บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจ าตัวคน
พิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ
ใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่อด าเนินการส่งเร่ืองต่อไป
ยังส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โทร 075-291012 
(งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
การขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการรายใหม่ ช ารุด สูญหาย 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ 
 

เอกสารการขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
คนพิการรายใหม่ท่ียังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานท่ีใช้ดังน้ี 
1.รูปถ่าย คนพิการหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว              
จ านวน 2 รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
2.ทะเบียนบ้านคนพิการ   

3.บัตรประจ าตัวประชาชน คนพิการ( ในกรณีที่เป็นเด็กอายุ
ต่ ากว่า 15 ปี หรือไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตร 
(ใบเกิดแทน) 
4.เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของทาง
ราชการ  
(ต้องน าคนพิการไปพบแพทย์เพื่อตรวจความพิการ ที่
โรงพยาบาลของทางราชการและขอเอกสารรับรองความ
พิการ)จ านวน 1 ฉบับ 
5.ประจ าตัวประชาชน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล 
6.ทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล 
7.หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการกรณีต้องการมีผู้ดูแล 
8.แบบ ปค.14 
9.บัตรประจ าตัว ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน)
รับรอง ปค.14 
 
 
 
 
 
กรณีท่ีต้องใช้หนังสือรับรอง และ ปค.14 

 

หมายเหต ุในกรณีที่คนพิการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ดูแล และผู้ดูแลอยู่คนละบ้านเลขที่กับคนพิการ จะต้องใช้
หนังสือรับรองผู้ดูแลคนพิการ และใบ ปค.14 ประกอบด้วย  
ทุกครั้งที่ยื่นขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการใหม่  
 

 

ความสัมพันธ์ 

 

อยู่

บ้านเลขที่

เดียวกัน 

 

อยู่บ้านคนละ

เลขที่ 

อยู่บ้านเลขที่
เดียวกัน/หรือ
คนละเลขที ่
ถ้าเปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลคนพิการ 

พ่อ แม่ บุตร 
พี่น้องสามี
ภรรยาที่จด
ทะเบียน
สมรส 

ไม่ต้องใช้
หนังสือ
รับรอง 

ใช้หนังสือ
รับรอง 

ใช้หนังสือ
รับรอง และใบ  
ปค.14 

ญาติ หลาน ปู่ 
ย่า ตา ยาย 
สามีภรรยา  
ที่ไม่สมรส 
จดทะเบียนกัน 

ใช้หนังสือ
รับรอง 
และ 
ใบ ปค.14 

ใช้หนังสือ
รับรอง และ 
ใบ ปค.14 

ใช้หนังสือ
รับรอง และใบ  
ปค.14 



การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คน
พิการไม่ต่อบัตรประจ าตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ 
บัตรประจ าตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจ าตัวคน
พิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอท าบัตรประจ าตัวคนพิการ
ใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อด าเนินการต่อเร่ือง
ต่อไปยังส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
ตรัง  
 

กรมบัญชีกลางจะด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ภายหลังที่คนพิการได้ด าเนินการต่อบัตรประจ าตัวคนพิการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ด าเนินการบันทึกข้อมูล
การต่อบัตรประจ าตัวคนพิการในระบบสารสนเทศฯ  
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

และศูนย์บริการคนพกิารต าบลบอ่หิน 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

โทร 075-291012 
(งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ขา่วสาร 
การขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563(600 บาทต่อเดือน) 
เป็นเวลา 6 ปี 

 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ 
1. มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มี 
สัญชาติไทย) 
2.เกิดต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ  

6 ปี 
3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
 

คุณสมบัติของผ ู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน 

1.มีสัญชาติไทย 
2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ 
3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้อย 
อยู่ในครอบเรือนที่มีรายได้น้อย คิดจากรายได้ของสมาชิก
ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 
ที่พักอาศัยอยู่จริงในบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน 
 

เอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก 

หลักฐานที่ มาแสดงต่อองค์การบริหารส่ วนต าบลบ่อหิน 
ดังต่อไปน้ี 
1. บัตรประจ าตัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็กตัวจริง  
2. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผูป้กครองเด็กตัวจริง  
 
 
3. สุมดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคาร ธกส.  
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หากกรณีที่สมุดบัญชีเงิน
ฝากลงทะเบียนพร้อมเพย์  พูกด้วยเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนเท่านั้น พูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ 
4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กตัวจริง 
5.สูติบัตรเด็กแรกเกิดตัวจริง 
6.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี) 



5.หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน       
ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องแนบตอนลงทะเบียน 
 

ก าหนดวัน เวลาสถานที่รับลงทะเบียน 
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร์-
วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
หิน  อ าเภอสิเกาจังหวัดตรัง 
 

การสิ้นสุดการได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
1.เด็กมีอายุครบ 6 ป ี
2.เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย 
3.ผู้ปกครองยื่นค าขอสละสิทธ์ิเป็นหนังสือต่อ อบต./เทศบาล 
4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ 
 

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
ผู้ยื่นค าร้องของเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
ตามแบบ ดร.06 แบบ ดร.01 และแบบ ดร.02 ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 
โทร 075-291012 

(งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ขา่วสาร 
การขอกู้เงินคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือการประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000 บาท 
โดยไม่เสยีดอกเบ้ีย ช าระเป็นรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท 

เป็นเวลา5 ปี 
 

เอกสารประกอบการกู้เงินประกอบด้วย 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน 1 แผ่น 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 คนพิการ และผู้ค้ าอย่างละ  1 แผ่น 
3.ส าเนาทะเบียนสมรส คนกู้และคนค้ าประกัน (ถ้ามี)  
คนละ  1  แผ่น 
4.รูปถ่ายคนพิการขนาด 4 X 6 นิ้วจ านวน 1 รูป 
5.รูปถ่ายผู้ดูแล ขนาด 4 X 6 นิ้ว กรณีที่เป็นผู้กู้เงินแทน
จ านวน 1 รูป 
6.รูปถ่ายพื้นที่ประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ ท านา 
7.แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ  
จ านวน 1 แผ่น 
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 



9.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้กู้เงิน (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จ านวน 1 แผ่น 
10.ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนสามี 
หรือภรรยาผู้กู้ อย่างละ  1 แผ่น 
 
 
 
 
11.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้ค้ า (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จ านวน 1 แผ่น 
12.หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกโดย
หน่ายงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)  
13.สลิปเงินเดือนพนักงานบริษัท  ออกโดยบริษัทเดือนล่าสุด 
14.หนังสือรับรองผู้ดูแลกรณี ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้กู้แทน 
รับรองโดยก านัน/ผู้ ใหญ่บ้ าน พร้อมแนบส า เนาบัตร
ประจ าตัวก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 1 แผ่น 
15.กรณีใช้ผู้ค้ าเป็นคนธรรมดา เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพ
ทั่วไป ท านา ท าไร่ ฯลฯ  จะต้องแนบสเตทเมนท์บัญชี
ธนาคารใดก็ได ้หรือถ่ายสมุดบัญชีธนาคารของ ผู้ค้ าทุกหน้า
พร้อมรับรองส าเนาทุกแผ่น 
16.หนังสือค าขอกู้เงินกองทุนคนพิการฯ 
17.ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีคน
พิการมีสภาพร่ายกายไม่แข็งแรง และผู้ดูแลเป็นผู้กู้ เงิน
จ านวน 1 แผ่น 
หลักเกณฑ์การพิจารณาท่ีให้คนพิการมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้น
ไปเน่ืองจากมีความเสี่ยงในการกู้เงินและคณะกรรมการ

พิจารณาเงินกู้ท่ีจังหวัดจะไม่พิจารณาให้คนพิการกู้เงิน
จะต้องด าเนินการดังน้ี 
1.ให้ผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจ าตัวคนพิการกู้แทน 
2.กรณีที่คนพิการที่อายุตั้งแต่ 70 ปีข้ึนไป จะต้องขอ 
ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ โดยให้ระบุ
“คนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วย 
ตนเองได้”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน 

และศูนย์บริการคนพกิารต าบลบอ่หิน 
อ าเภอสเิกาจงัหวัดตรงั 

โทร 075-291012 
(งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด อบต.บ่อหิน) 

 
 
 
 
 
 


