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จัดทาโดย
กองสวัสดิการสั งคม
องค์ การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง
อาเภอทุ่งหว้ า จังหวัดสตูล

ใครมีสิทธิได้ รับเงินคนพิการบ้ าง

กรณีผ้ พู กิ ารไม่ สามารถมาขึน้ ทะเบียนเองได้

ถ้าในอนาคตย้ ายที่อยู่ละ ต้ องทายังไง

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินคนพิการ
1. ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ หารส่ ว น
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีบตั รประจาตัวคนพิการถูกต้องตามกฎหมาย
**ยกเว้นผูพ้ ิการที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐ**

ถ้าผูพ้ ิการไม่สะดวกไปเอง ให้ผูด้ ู แลหรื อคนอื่น
ไปทาเรื่ องแทนได้ เตรี ยมเอกสารของผูพ้ ิการข้างต้นไปให้
ครบแล้วเพิ่มเอกสารสาหรับคนที่ไปทาเรื่ องแทน แบ่งเป็ น
3 กรณี
1. ผูด้ ู แลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดี ยวกัน ต้องใช้
บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน (สาเนา) อย่างละ 1 ชุด
2. ผูด้ ูแลอยูค่ นละทะเบียนบ้านกับผูพ้ ิการ ต้องใช้
เอกสารรับรองผูด้ ูแลคนพิการ+สาเนาบัตรประจาตัวของผู ้
รับรอง อย่างละ 1 ชุด
3. บุคคลอื่น ต้องใช้หนังสื อมอบอานาจ+สาเนา
บัตรประชาชนผูด้ าเนินการแทนอย่างละ 1 ชุด

องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) จะไม่จ่ายเบี้ ย
คนพิการในเดือนถัดไป และต้องไปยืน่ คาขอใหม่ใน อบต.
ที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน ที่ยา้ ยเข้าไปอยูใ่ หม่

ลงทะเบียนบัตรประจาตัวคนพิการ
--- ก่ อนอื่ นให้ ผ้ ูพิการไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาล เพื่ อให้
แพทย์ วินิจฉัยและออกเอกสารรั บรองความพิการให้ --ให้เตรี ยมเอกสารดังนี้
1. เอกสารใบรั บ รองความพิ ก ารที่ รั บ รองจาก
แพทย์เฉพาะทาง
2. รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
3. ทะเบียนบ้าน
4. ประจาตัวประชาชน
** กรณี ที่ผพู ้ ิการเป็ นเด็กไม่มีบตั รประชาชน ให้ใช้สาเนา
สู ติบตั รแทน จานวน 1 ชุด **
ลงทะเบียนรับเงินคนพิการต้ องหลักฐานใช้ อะไรบ้ าง
ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจาตัวประชาชน
2. บัตรประจาตัวคนพิการ
3. ทะเบียนบ้าน
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

**เด็ก ก็ทาได้ รวมถึ งคนเสมื อนไร้ ความสามารถ คนไร้
ความสามารถก็ทาได้ เช่ นกัน แต่ ต้องให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรื อผู้ดูแลมาดาเนินการแทน**

ลงทะเบียนสิทธิรับเงินคนพิการได้ ที่ไหน
ต้ อ งไปลงทะเบี ย นรั บ สิ ทธิ เงิ นคนพิ ก ารที่
ส านัก งานเขตหรื อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล (อบต.)
ตามที่อยูใ่ นทะเบียนบ้าน

เงินคนพิการได้ เท่ าไหร่
ลงทะเบีย นแล้ว จะได้เงิ นเดื อนถัดไป เดื อนละ
800 บาท
ตั้ง แต่ปี 2563 เป็ นต้นไป โดยกรมบัญชี ก ลางจะ
จ่ายเบี้ยยังชี พผูพ้ ิการเข้าบัญชี เงินฝากของผูม้ ีสิทธิ์ โดยตรง
ซึ่ งจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ในแต่ละเดือน หากเดือนใดวันที่
10 ตรงกับ วัน หยุ ด ราชการ จะจ่ า ยในวัน ท าการ ก่ อ น
วันหยุดนั้น ๆ

ผู้พกิ ารเสียชีวติ ต้ องทายังไง
ในกรณี เ สี ย ชี วิ ต ผู ้ดู แ ลหรื อญาติ แ จ้ง การตาย
ภายใน 7 วันที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล(อบต.) พร้อมเอา
สาเนามรณะบัตรมาด้วย

