ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบีย้ ยังชีพคนพิการ

หลักเกณฑ์

การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ ถือเป็ นแนวทางสาคัญใน
การพัฒนา คนพิการอย่างยัง่ ยืนอันจะทาให้คนพิการอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกับคนทัว่ ไป เพื่อส่ งเสริ ม
ให้คนพิการได้รับสิ ทธิ และโอกาสในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางด้านการแพทย์ การศึกษาอาชีพและสังคม โดยคน
พิการที่จะได้รับสิ ทธิ และโอกาสดังกล่าว ให้ยนื่ จด
ทะเบียนคนพิการ
คนพิการ จะได้ รับการสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.การฟื้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
การช่วยเหลือเงินส่ งเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พิจารณาจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยจัดสรรในอัตรา
เดือนละ 500 บาทต่อคน

คนพิการ หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534
- มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรื อถูกทอดทิ้งหรื อขาด
ผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูหรื อไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้

หลักฐานดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา
4. บัตรผูพ้ ิการพร้อมสาเนาบัตรผูพ้ ิการ

สิ ทธิได้ รับเงินสงเคราะห์ สิ้นสุ ดลงในกรณีดังนี้
1. ถึงแก่กรรม
2. ขาดคุณสมบัติ

ขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
1. จัดให้มีการลงทะเบียนผูม้ ีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ
รายใหม่ที่ยงั ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่ ง เป็ นผูม้ ีอายุ
ครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
(โดยเป็ นผูเ้ กิดก่อน 1 ตุลาคม 2498 สาหรับในกรณี ที่ใน
ทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคล
นั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปี นั้น)

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ข้อ 6 กาหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้ รับเบีย้ ยังชี พ
ผู้สูงอายุ ดังนี้
2
.1 มีสัญชาติไทย
2.2
มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้ าน
2.3
มีอายุหกสิ บปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป ซึ่งได้ลงทะเบียน
และยืน่ คาขอรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุต่อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น

2.4 ไม่ เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการหรือสิ ทธิประโยชน์
อืน่ ใดจากหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูร้ ับเงินบานาญ บานาญพิเศษ
เบี้ยหวัด หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ ู งอายุที่อยู่
ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ผูไ้ ด้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจา หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นจัดให้เป็ นประจา ยกเว้นผูพ้ ิการ และผูป้ ่ วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548

3.ขั้นตอนการยืน่ คาขอขึน้ ทะเบียนผู้สูงอายุ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผทู้ ี่จะมีอายุ
ครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปในปี งบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุดว้ ย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
3.1 บัตรประจาตัวประชาชนพร้ อมสาเนา
3.2 ทะเบียนบ้ านพร้ อมสาเนา

3.3 สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารพร้ อมสาเนา
สาหรับกรณี ที่ผขู ้ อรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุผา่ นธนาคาร
3.4 ในกรณีทมี่ ีความจาเป็ นผู้สูงอายุไม่ สามารถมา
ลงทะเบียนได้ ด้วยตนเอง ให้ มอบอานาจเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ ผ้ อู นื่ เป็ นผู้ยนื่ คาขอรับเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุแทน
ก็ได้
4. วิธีการจ่ ายเงินเบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จ่ ายเป็ นเงินสด หรื อ โอนเข้ า
บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นรายเดือน ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน

การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวติ
การช่ วยเหลือเงินสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชีพคนพิการ
เงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
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