
                                                                

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
เร่ือง   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
........................................................................ 

 ตามความนัยข้อ  ๗    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๓  ก าหนดให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน         และผู้พิการที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ที่มีความประสงค์จะรับเบี้ยความพิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ    ณ    ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน  นั้น 
 เพื่อให้การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง      เรียบร้อย      องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง 
ฝั่งตะวันตก    จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียน  ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ 
  (๑) มีสัญชาติไทย และไม่เป็นคนพิการรายเดิมที่รับเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือรับเบี้ยความพิการจาก 
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
  (๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตามทะเบียนบ้าน 
  (๓) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  (๔) เป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการที่ย้ายมาจากภูมิล าเนาอื่น        และมีความประสงค์ 
                                  จะรับเบี้ยความพิการจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก   ในปีงบประมาณ  
                                   พ.ศ. ๒๕๖๐                
  (๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 
  (๖) หากเป็นคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการแล้วและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ซึ่งเป็น 
                                  ผู้ต้องขัง  จ าคุกหรือถูกควบคุมในกรมราชทัณฑ์  สถานพินิจ  ให้ยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการ 
                                  ต่อหัวหน้าหน่วยงาน    เพื่อให้หน่วยงานส่งค าขอมายัง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง 
                                  ฝั่งตะวันตก ต่อไป                                                                 
  (๗) ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว     ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพแล้ว      ข้าราชการทั่วไป   
                                  ข้าราชการบ านาญ      ผู้น าศาสนาที่มีเงินประจ าต าแหน่งจากรัฐ      พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงิน 
                                  ประจ าต าแหน่ง (เงินนิตยภัต)      ซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว    สามารถยื่นค าขอรับเบี้ย 
                                  ความพิการได้                        
                                      
                                      

 
                                                                                                               /๒. การยื่นค าขอลงทะเบียน... 



-๒- 
 
๒. การยื่นค าขอลงทะเบียน 

  (๑)  กรณีคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ     ให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยความพิการ 
                                  ณ    สถานบริการทางการแพทย์ของรัฐ(โรงพยาบาลของรัฐ)  เมื่อได้เอกสารรับรองความ 
                                  พิการจากแพทย์แล้ว ให้น าเอกสารหลักฐานประจ าตัวคนพิการ (บัตรประจ าตัวประชาชน  
                                  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา )   เอกสารหลักฐาน  ประจ าตัว ผู้ดูแลคนพิการ (บัตรประจ าตัว 
                                  ประชาชน  ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา)และเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์      พร้อม 
                                  รูปถ่ายหน้าตรงของคนพิการขนาด  ๑  นิ้ว     จ านวน  ๒  รูป    ไปยื่นขอท าบัตรประจ าตัว 
                                  คนพิการ  ณ    ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงานพัฒนา 
                                  สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช      อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดอาคาร 
                                  หลังใหม่ชั้นล่าง)  เมื่อได้บัตรประจ าตัวคนพิการมาแล้ว  จึงมีสิทธิยื่นขอลงทะเบียนรับเบี้ย 
                                  ความพิการในล าดับต่อไป 
  (๒) กรณีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว   ให้ไปยื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ 
                                   มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทนก็ได้                                                                                                                                                                             

๓. หลักฐานการยื่นลงทะเบียน 
  (๑) บัตรประจ าตัวคนพิการฉบับจริง พร้อมส าเนา และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ และลงลายมือชื่อรับรอง 
                                  ส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีที่คนพิการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน      ให้ผู้ที่กระท าการแทนน าส าเนา 
                                  บัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
                                  ถูกต้อง  มาด้วย 
 ๔. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับลงทะเบียน 
  รับลงทะเบียนภายใน    เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ    ณ     ที่ท าการ  
              องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
                                
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐    เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

                                                       ประเสริฐ  แดงเรือง 
                                                                                    (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
 
 



                                                                

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
เร่ือง   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
........................................................................ 

 ตามความนัยข้อ  ๗    แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๒        ก าหนดให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนมาก่อน    และผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพแล้วที่ย้ายภูมิล าเนาเข้ามาใหม่ที่มีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป     ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ   ณ    ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือภายในเดือนพฤศจิกายน  นั้น 
 เพื่อให้การรับลงทะเบียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง       เรียบร้อย       องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนัง 
ฝั่งตะวันตก    จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียน  ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  (๑) มีสัญชาติไทย         และไม่เป็นผู้สูงอายุรายเดิมที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหาร 
                                 ส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
  (๒) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตามทะเบียนบ้าน 
  (๓) มีอายุจะครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐     (โดยเป็นผู้ท่ีเกิดก่อน 
                                   วันท่ี   ๑   ตุลาคม  ๒๔๙๘    และหากไม่ปรากฏวันท่ีเกิด    เดือนท่ีเกิด    ให้ถือว่าบุคคลนั้น 
                                   เกิดวันท่ี  ๑  มกราคม  ของปีนั้น)  
                           (๔) เป็นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพแล้วย้ายมาจากภูมิล าเนาอื่น และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพ 
                                  ผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                           (๕) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ      รัฐวิสาหกิจหรือ 
                                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินบ านาญ  เบี้ยหวัด  บ านาญพิเศษ  หรือเงินอ่ืนใด 
                                  ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน    ค่าตอบแทนหรือรายได้ประจ า    ยกเว้นผู้พิการ    ตามระเบียบกระทรวง 
                                  มหาดไทย       ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๓ และผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
                                  การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                            (๖) ผู้น าศาสนา     พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือน(เงินนิตยภัต)   สามารถ 
                                  ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ 
 
 

                                                                                                               /๒. การยื่นค าขอลงทะเบียน... 



                                                                -๒- 
 
๒. การยื่นค าขอลงทะเบียน 

  (๑)  ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียน  ไปยื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืน 
                                   กระท าการแทนก็ได้ 

๓. หลักฐานการยื่นลงทะเบียน 
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  ส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีที่ผู้สูงอายุมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน      ให้ผู้ที่กระท าการแทนน าส าเนา 
                                  บัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเองพร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
                                  ถูกต้อง  มาด้วย 
 ๔. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับลงทะเบียน 
  รับลงทะเบียนภายใน    เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ    ณ     ที่ท าการ  
               องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
                                
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่     ๓๐   เดือน    ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
                                                    ประเสริฐ  แดงเรือง 
                                                                                   (นายประเสริฐ  แดงเรือง) 
                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

 
 


