
การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกนับกพร่อง 
 

ผู้ป่วยเอดส์ คือ ผูป่้วยท่ีแพทยไ์ดรั้บรอง และท าการวนิิจฉยัแลว้ 

 

คุณสมบัติทีจ่ะได้รับเบีย้ยงัชีพผู้ป่วย ฯ 

1. มีช่ืออยูใ่นเขตอบต.โคกสะอาด 

2. มีใบรับรองแพทย ์

 

เอกสารทีใ่ช้ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด 

3. ส าเนาสมุดบญัชี (ออมทรัพย)์ ธกส.สาขาภูเขียว จ านวน 1 ชุด 

 

การยืน่ค าขอรับการสงเคราะห์ 

สามารถยืน่เอกสารไดด้ว้ยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นแทนได้ 

 

จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไร 

จะไดรั้บเงินสงเคราะห์เดือนละ 500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขอมีบัตรความพกิาร 
จดทะเบียนความพกิารได้ทีไ่หน 

ส่วนสวสัดิการสังคม อบต.โคกสะอาด หรือส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัชยัภูมิ 
 

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนความพกิาร 
1. เอกสารรับรองความพิการโดยแพทยส์ถานพยาบาลจากทางราชการ 
2. บตัรประจ าตวัประชาชน ในกรณีเป็นเด็กใชสู้ติบตัร พร้อมทั้งถ่ายส าเนาจ านวน 1 ชุด (กรณียืน่แทนใหน้ า
บตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูย้นืแทนมาดว้ย) 
3. ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ชุด 
4. รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป 

 

หลงัจากจดทะเบียนความพกิารแล้วอบต.โคกสะอาดจะช่วยเหลอือย่างไร 
น าบตัรประจ าตวัคนพิการมาข้ึนบญัชีเพื่อขอรับเงินความพิการท่ีส่วนสวสัดิการสังคม อบต.โคกสะอาด จะมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและแนะน าการข้ึนบญัชีเพื่อขอรับเงินเบ้ียยงัชีพความพิการ 

การจดทะเบียนรับเบีย้ความพกิาร 
(รับขึน้ทะเบียน ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในเวลาราชการ) 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธได้รับเงินเบีย้ยังชีพความพกิาร 
1. สัญชาติไทย 
2. มีบตัรประจ าตวัคนพิการ 
3. มีช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฎร์อบต.โคกสะอาด 
4. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
5. ในกรณีผูพ้ิการเป็นผูซ่ึ้งตอ้งขงัหรือจ าคุกอยูใ่นเรือนจ า ทณัฑสถานหรือสถานคุมขงัของกรมราชทณัฑ ์
หรือเป็นผูซ่ึ้งถูกควบคุมอยูใ่นสถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและ
เยาวชน ใหไ้ปลงทะเบียนและยืน่ค  าขอรับเบ้ียความพิการต่อผูบ้งัคบับญัชาการ หรือผูอ้  านวยการตามสถานท่ี
ท่ีอยู ่
 

ใช้หลกัฐานอะไรบ้าง  
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาสมุดบญัชี (ออมทรัพย)์ ธกส.สาขาภูเขียว จ านวน 1 ชุด 



 

หลกัฐานส าหรับผู้อืน่ยื่นแทน 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด 
3. หนงัสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
ยืน่เอกสารแล้วได้รับเงินเมื่อไร 
ผูพ้ิการท่ีข้ึนทะเบียนไว ้ตั้งแต่วนัท่ี 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ของปีถดัไป (ไม่มีการจ่ายยอ้นหลงั) 

เอกสารต้องลงลายมือช่ือ ส าเนาถกูต้องทุกฉบับ ผู้พิการท่ีไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน 

 

ผู้พกิารแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไร ? 

เดือนละ 800 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การขึน้ทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
(รับขึน้ทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) 

ตั้งแต่วนัที ่1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวนัและเวลาราชการ 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
1. สัญชาติไทย 
2. มีอาย ุ59 ปีบริบูรณ์ข้ึน (ในกรณีทีทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ใหถื้อวา่บุคคลนั้นเกิดวนัท่ี 1 มกราคม
ของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ใหถื้อวา่เกิด วนัท่ี 1 มกราคม 2497 
3. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอบต.โคกสะอาด 
4. ไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือเทศบาล อบต. 
ไดแ้ก่ ผูรั้บเงินบ านาญ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืนท่ีรัฐหรือเทศบาล อบต. จดัใหเ้ป็นประจ า ยกเวน้ผูพ้ิการและผูป่้วยเอดส์ตาม
ระเบียบ 

 

ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด 
3. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก(ออมทรัพย)์ธกส.สาขาภูเขียว จ านวน 1 ชุด 
 

ผู้อืน่ยืน่เอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ? 

สามารถยืน่เอกสารแทนผูสู้งอายไุด ้และหากผูสู้งอายมีุความประสงคโ์อนเงินเขา้บญัชีผูอ่ื้น ตอ้งมีหนงัสือ
มอบอ านาจ ตวัจริงพร้อมส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูรั้บมอบอ านาจ อยา่งละ 1ชุด 
 

ยืน่เอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่ ? 

ผูสู้งอายท่ีุข้ึนทะเบียนไว ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพ เร่ิมตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ของปีถดัไป (ไม่มีการจ่ายยอ้นหลงั) 
 

ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไร ? 

ปัจจุบนัไดจ่้ายแบบขั้นบนัได ดงัน้ี 



อาย ุ60 - 69 ปี จะไดรั้บ 600 บาท 

อาย ุ70 - 79 ปี จะไดรัับ 700 บาท 

อาย ุ80 - 89 ปี จะไดรั้บ 800 บาท 

อาย ุ90 ปีข้ึนไป จะไดรั้บ 1,000 บาท 

 

หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายท่ีุมีสิทธิรับเงินเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายยุ้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต. ท่ีเคย
จ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายเุดิมยงัคงจ่ายเบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายตุนกว่าจะส้ินสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน 
หากมีความประสงค์จะรับเบีย้ยงัชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพ่ือขอรับเบีย้ยงัชีพ
ท่ีเทศบาลหรือ อบต. แห่งใหม่ ภายใน 1 - 30 พฤศจิกายนของทุกปี และเร่ิมรับเงินท่ีใหม่ในเดือนตุลาคม ของ
ปีถดัไป 

 

เอกสารต้องลงลายมือช่ือ ส าเนาถกูต้องทุกฉบับ ผู้สูงอายท่ีุไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน 

 
 
 

 


