เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
สาหรับสิทธิของผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ 2565
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ผู้สูงอายุนาหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงคู่ เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธกส.ประเภทออมทรั พ ย์ ที่ ใ ช้ ปั จ จุ บั น สามารถยื่ น หรื อ มี บั ญ ชี
ธนาคารอื่นๆ ที่ใช้ อยู่ปัจ จุบัน และต้องเป็น ประเภทออมทรัพ ย์
เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทา
หนั งสื อมอบอานาจ พร้อมบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้ม อบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
กาหนดวัน เวลา สถานที่รับขึน้ ทะเบียน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 16.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

3. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามระเบียบฯ ข้อ 6 ไม่เป็นผู้ได้รับ
บานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ บาเหน็จรายเดือน ตามสิทธิของ
ผู้สูงอายุ หรือได้รับสิทธิจากบุตร ภรรยาหรือสามี ที่เป็นสวัสดิการ
รายเดือน จากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายใหม่ที่ยั งไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็ นผู้สูงอายุที่ มี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยัง
ชี พ ผู้ สู ง อายุ และผู้ สู ง อายุ ที่ จ ะมี อ ายุ ค รบ 60 ปี บ ริ บู ร ณ์ ใ น
ปีงบประมาณถัดไป (เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2504 – 1 กันยายน
2505 ) นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 จะอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์
วิธีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดดังนี้
* 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
กรมบั ญ ชี ก ลางจะจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2552 ฉบั บ 2
พ.ศ.2560 ฉบับ 3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม่
เกินวันที่ 10 ของเดือน ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของ
เดือนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ จะได้รับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติ
อย่าพึ่งดาเนินการปิดบัญชีธนาคารภายในเดือนที่ผู้สูงอายุเสียชีวิต
เพราะจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีก 1 เดือน หากไปปิดบัญชีจะทาให้
กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุ
การสิ้นสุดการได้รบั เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสทิ ธิได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
อย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อ
ทางองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลดงเปาะเส้ ง ก่อนที่ จ ะย้ า ยที่ อ ยู่
เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะนาการย้าย หาก
ผู้สูงอายุแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจาก
ขาดคุ ณ สมบั ติ ก ารรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ ในปี ง บประมาณถั ด ไปตาม
ระเบี ย บ เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ ไ ปลงทะเบี ย น ณ ที่ อ งค์ ก รปกครอง
ท้องถิ่นแห่งใหม่ หากมีการย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียน ณ
องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล/เทศบาลเมือง/เทศบาล
นคร/สานักงานเขต กทม./เมืองพัท ยา นับจากวันที่ย้าย จึงจะมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป ตามระเบียบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทร 073-299804-5
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน
083-1938585

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
ประจาปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ให้ผู้พิการนาหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลเปาะเส้ง เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.บัตรประจาตัวคนพิการตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.สุมดเงินฝากธนาคาร
4.สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากกรณี ที่ ต้ อ งการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี
ธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่น หรือมี
บั ญ ชี ธ นาคารอื่น ๆ ที่ ใช้ อยู่ ปั จ จุ บั น และต้ องเป็ น ประเภทออม
ทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
กาหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันจันทร์วันศุ กร์ (เว้น วันหยุด ราชการ) ณ องค์การบริหารส่ วนต าบล
เปาะเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ
- โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ
- โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ
กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทา
หนั งสื อมอบอานาจ พร้อมบั ตรประจาตัว ประชาชนของผู้ม อบ
อานาจ และผู้รับมอบอานาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

วิธีการจ่ายเงิน
กรมบั ญ ชีกลางจะจ่ ายเงิน เบี้ย ความพิ การให้ค นพิการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
ฉบับ 2 พ.ศ.2559 ฉบับ 3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.2562
ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน รายละ 800 บาท
คนพิการ
ที่อายุไม่เกิน 17 ปี รายละ 1,000 บาทต่อเดือน
หลังจากที่
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้ว กรณีที่คนพิการเสียชีวิต
ภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยความพิการจะได้รับเงินภายใน
เดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดาเนินการปิดบัญชีธ นาคารภายใน
เดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงินเบี้ยความพิการอีก 1
เดือน หากไปปิดบั ญชีจะทาให้กรมบัญ ชีกลางโอนเงินเข้าบัญ ชี
ไม่ได้
การสิ้นสุดการได้รบั เบี้ยความพิการ
1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คนพิการ
ไม่ต่อบัตรประจาตัวคนพิการทีใ่ กล้หมดอายุ
บัตรประจาตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจาตัวคน
พิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ
ใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อดาเนินการส่งเรือ่ ง
ต่อไปยังสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ยะลา

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบีย้ ความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสทิ ธิได้รับเบี้ยความพิการ
การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการได้
อย่างต่อเนื่อง
ผู้ พิ ก ารที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ องย้ า ยที่ อ ยู่ ก่อนที่ จ ะย้ า ยต้ อ งไป
ติดต่อทางองค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง ก่อนที่จะขอย้ายที่
อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะนาการย้าย
หากผู้ พิ ก ารแจ้ ง ย้ า ยไม่ บ อกทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงับ การจ่ายเงิน เบี้ ยความพิการไว้
ชั่วคราวเนื่องจากขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบ
จนกว่าจะไปติดต่อขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สานักงานเขต กทม. /
เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตาม
ระเบียบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทร 073-299804-5
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน
083-1938585

8.แบบ ปค.14
9.บัตรประจาตัว กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน)
รับรอง ปค.14

กรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรอง และ ปค.14

การขอทาบัตรประจาตัวคนพิการรายใหม่ ชารุด สูญหาย
เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ
เอกสารการขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ
คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานที่ใช้ดังนี้
1.รูปถ่าย คนพิการหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
2.ทะเบียนบ้านคนพิการ
3.บัตรประจาตัวประชาชน คนพิการ ( ในกรณีที่เป็นเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี หรือไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตร
(ใบเกิดแทน )
4.เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของทางราชการ
( ต้องนาคนพิการไปพบแพทย์เพื่อตรวจความพิการ ที่
โรงพยาบาลของทางราชการและขอเอกสารรับรองความ
พิการ) จานวน 1 ฉบับ
5.ประจาตัวประชาชน (ผู้ดูแล) กรณีต้องการมีผู้ดูแล
6.ทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล) กรณีต้องการมีผู้ดูแล
7.หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ กรณีต้องการมีผู้ดูแล

อยู่บ้านเลขที่
เดียวกัน/หรือ
อยู่บ้านคนละ คนละเลขที่
เลขที่
ถ้า
เปลี่ยนแปลง
ผู้ดูแลคน
พิการ

ความสัมพันธ์

อยู่
บ้านเลขที่
เดียวกัน

พ่อ แม่ บุตร
พี่น้องสามี

ไม่ต้องใช้
หนังสือ
รับรอง

ใช้หนังสือ
รับรอง

ใช้หนังสือ
รับรอง
และใบ
ปค.14

ใช้หนังสือ
รับรอง
และใบ
ปค.14

ใช้หนังสือ
รับรอง
และใบ
ปค.14

ใช้หนังสือ
รับรอง
และใบ
ปค.14

ภรรยาที่จด
ทะเบียน
สมรส
ญาติ หลาน ปู่
ย่า ตา ยาย
สามี ภรรยา
ทีไ่ ม่สมรส
จดทะเบียนกัน

หมายเหตุ ในกรณีที่คนพิการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้ดูแล และผู้ดูแลอยู่คนละบ้านเลขที่กับคนพิการ จะต้องใช้
หนังสือรับรองผู้ดูแลคนพิการ และใบ ปค.14 ประกอบด้วย
ทุกครั้งที่ยื่นขอทาบัตรประจาตัวคนพิการใหม่

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คนพิการ
ไม่ต่อบัตรประจาตัวคนพิการทีใ่ กล้หมดอายุ
บัตรประจาตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจาตัวคน
พิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอทาบัตรประจาตัวคนพิการ
ใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อดาเนินการต่อเรื่องต่อไป
ยังสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

กรมบัญชีกลางจะดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ภายหลังที่คนพิการได้ดาเนินการต่อบัตรประจาตัวคนพิการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการบันทึกข้อมูล
การต่อบัตรประจาตัวคนพิการในระบบสารสนเทศฯ
เรียบร้อยแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง
และศูนย์บริการคนพิการตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทร โทร 073-299804-5
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน
083-1938585

ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
คุณสมบัติของผปู้ กครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้อย
อยู่ในครอบเรือนที่มีรายได้น้อย คือสมาชิกครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

การเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ผู้ยื่นคาร้องของเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตามแบบ ดร.06 แบบ ดร.01 และแบบ ดร.02 ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก

หลั กฐานที่ มาแสดงต่ อองค์การบริหารส่ ว นต าบลเปาะเส้ ง
ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจาตัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง
3. สุมดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคาร ธกส.
ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หากกรณีที่สมุดบัญชีเงิน
ฝากลงทะเบียนพร้อมเพย์ ผูกด้วยเลขบัตรประจาตัวประชาชน

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(600 บาทต่อเดือน)
เป็นเวลา 6 ปี
คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มี
สัญชาติไทย)

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ
6 ปี
3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

เท่านั้น ผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้
4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตัวจริง
5.สูติบัตรเด็กแรกเกิด ตัวจริง
6.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
5.หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน
ใช้ใ นกรณีที่ ผู้ ป กครองเด็ ก เป็น เจ้ าหน้าที่ ของรั ฐ พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องแนบตอนลงทะเบียน
กาหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียน
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันจันทร์วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
เปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
การสิ้นสุดการได้รบั เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1.เด็กมีอายุครบ 6 ปี
2.เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย
3.ผู้ปกครองยื่นคาขอสละสิทธิเ์ ป็นหนังสือต่อ อบต./เทศบาล
4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

โทร 073-299804-5 โทรสาร 073-299806
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน
083-1938585

เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร
การขอกู้เงินคนพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อการประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 60,000 บาท
โดยไม่เสียดอกเบี้ย ชาระเป็นรายเดือนๆ ละ 1,200 บาท
เป็นเวลา 5 ปี

เอกสารประกอบการกู้เงินประกอบด้วย
1.สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน 1 แผ่น

2.สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
คนพิการ และผู้ค้าอย่างละ 1 แผ่น
3.สาเนาทะเบียนสมรส คนกู้และคนค้าประกัน (ถ้ามี)
คนละ 1 แผ่น
4.รูปถ่ายคนพิการขนาด 4 X 6 นิ้ว จานวน 1 รูป
5.รูปถ่ายผู้ดูแล ขนาด 4 X 6 นิ้ว กรณีที่เป็นผู้กู้เงินแทน
จานวน 1 รูป
6.รูปถ่ายพื้นที่ประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทาไร่ ทานา
7.แผนผังที่อยู่อาศัย แผนผังสถานที่ประกอบอาชีพ
จานวน 1 แผ่น
8.ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ
9.หนังสือยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้กู้เงิน (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จานวน 1 แผ่น
10.สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสามี
หรือภรรยาผู้กู้ อย่างละ 1 แผ่น
11.หนังสื อยินยอมจากสามีหรือภรรยาผู้ ค้า (กรณีผู้กู้มีสามี
หรือภรรยาจดทะเบียนสมรสกัน) จานวน 1 แผ่น
12.หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกโดย
หน่ายงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)
13.สลิปเงินเดือนพนักงานบริษัท ออกโดยบริษัทเดือนล่าสุด
14.หนั ง สื อ รั บ รองผู้ ดู แ ลกรณี ผู้ ดู แ ลคนพิ ก ารเป็ น ผู้ กู้ แ ทน
รับรองโดยกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 แผ่น
15.กรณีใช้ผู้ค้าเป็นคนธรรมดา เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพทั่วไป
ทานา ทาไร่ ฯลฯ จะต้องแนบสเตทเมนท์บัญชีธนาคารใดก็ได้
หรือถ่ายสมุดบัญชีธ นาคารของ ผู้ ค้าทุกหน้า พร้อมรับรอง
สาเนาทุกแผ่น
16.หนังสือคาขอกู้เงินกองทุนคนพิการฯ
17.ใบรั บ รองแพทย์ อ อกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (กรณี ค น
พิการมีสภาพร่ายกายไม่แข็งแรง และผู้ดูแลเป็นผู้กู้เงินจานวน
1 แผ่น

หลักเกณฑ์ ก ารพิจ ารณาที่ใ ห้ ค นพิก ารมี อายุตั้ งแต่ 70 ปี
ขึ้นไปเนื่องจากมีความเสี่ยงในการกู้เงินและคณะกรรมการ
พิจ ารณาเงิน กู้ ที่ จั ง หวัด จะไม่ พิ จ ารณาให้ ค นพิ ก ารกู้ เ งิ น
จะต้องดาเนินการดังนี้
1.ให้ผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจาตัวคนพิการกู้แทน
2.กรณีที่คนพิการที่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องขอ
ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ โดยให้ระบุ “คน
พิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง
ได้”

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

และศูนย์บริการคนพิการตาบลเปาะเส้ง
อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทร 073-299804-5โทรสาร 073-299806
โทรศัพท์มือถือ นักพัฒนาชุมชน
083-1938585

