
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

               การข้ึนทะเบียนผูพ้ิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  

ในเวลา 08.30-16.30น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า                                             

หรือ สอบถามรายละเอียด  โทร. 075-348-308 มือถอื 086-948-9042 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2560 

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลป่าระก า และไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ 

2. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตคนพิการ 

3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

4. มีสัญชาติไทย 

ขั้นตอนการรับลงทะเบยีน ความพิการ  

             การลงทะเบยีนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ซึ่งรายใหมท่ี่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ภายในเดอืนพฤศจิกายน                

ของทุกปใีห้คนพิการ ลงทะเบียนย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไปตอ่ต าบลป่าระก า 

 

 

 



โดยมีหลักฐานดังนี ้

1. ส าเนาทะเบียนบ้านคนพิการ จ านวน 1 ชุด  

2. ส าเนาบัตรประจ าตวัคนพิการ/สมดุคนพิการ จ านวน 1 ชุด 

(กรณียังไม่มีส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ/สมุดคนพิการให้ย่ืนความจ านงที่ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก าเพื่อ                      

ท าบัตรประจ าตัวคนพกิาร/สมุดคนพิการก่อน  โดยใช้เอกสารดังนี ้

1.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ 

2.ส าเนาบัตรประชาชนผู้พิการ 

3.ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐเพื่อใช้ประกอบในการย่ืนท าบัตรประจ าตัวพิการโดยเฉพาะ 

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

3. สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรพัย์ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพนังฝั่งตะวันตก) จ านวน 1 ชุด 

กรณีผู้พิการไมส่ามารถไปย่ืนลงทะเบียนด้วยตนเองได ้สามารถท าหนงัสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่น (ผู้ทีดู่แลคนพิการอยู่) ไปย่ืนแทน

ได้ โดยให้แนบส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ย่ืนแทนด้วย 

การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ  

ผู้พิการจะไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพฯ รายละ 800 บาท/เดือน เริ่มรับตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป (ไม่มกีารจ่ายย้อนหลัง) 

 



ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพือ่รับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ 2560 

                        การข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.00
น.(ไม่ เว้นวันหยุดราชการ) ณ  ส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า  หรือ สอบถามหมายเลขโทรศัพท์  075-348-308                                  
,มือถือ 086-948-9042 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (นายพิทยาพัฒน์  ทัศนวิสุทธิ์  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน ) 

คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 

1. มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต าบลป่าระก า 

2. เป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2499 และไมเ่คยลงทะเบียนมาก่อน 

กรณีไม่ปรากฎวันที ่เดือนเกิด ในทะเบียนบ้าน ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกดิวันที ่1 มกราคม ของปีนั้น 

3. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ได้แก ่เงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐ ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือเทศบาลจดัให้เป็นประจ า 
ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบฯ 

4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งดังนี้ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 

 

 

 

 



ขั้นตอนการยื่นค าขอ  

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  (1-30 พฤศจกิายน )  ให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนเพ่ือยื่นค า
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อ องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าระก า  ผู้สูงอายุจะต้องน าเอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีหลกัฐานดังนี ้

1. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ชุด พร้อมส าเนา 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด พร้อมส าเนา 

3. สมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ จ านวน 1 ชุด (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปากพนังฝั่งตะวันตก )                              
(ธกส.ปากพนังฝั่งตะวันตก ) พร้อมส าเนา 

กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถไปยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองได ้สามารถท าหนังสือมอบอ านาจให้บุคคลอื่น (ญาติ) ไปยื่นแทนได้ โดยให้แนบส าเนาบัตร
ประชาชน ของผู้ยื่นแทนด้วย 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลงั) 

ปัจจุบนัการจ่ายเบี้ยจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้ 

อายุ 60-69 ป ีจะได้รับเบี้ยฯ เดือนละ 600 บาท 

อายุ 70-79 ป ีจะได้รับเบี้ยฯ เดือนละ 700 บาท 

อายุ 80-89 ป ีจะได้รับเบี้ยฯ เดือนละ 800 บาท 

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยฯ เดือนละ 1,000 บาท 



รับขึน้ทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวท่ียากจน 

                 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558- 31 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าระก า 

            โครงการนี้รฐับาลตั้งเป้าจะช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ทีอ่ยู่ในครอบครัวยากจน หรือ เสี่ยงต่อการยากจนเพื่อใช้ในการเลี้ยงดู
เด็ก เป็น การคุ้มครองทางสังคม และสวัสดิการพื้นฐานท่ีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก ให้ได้รับการเลี้ยงดูทีม่ี
คุณภาพและมพีัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

             คุณสมบัติผูท้ี่มีสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนครั้งน้ี  

             1. จะตอ้งเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2559 

             2. บิดามารดาของเด็ก หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย  

             3. มรีายได้เฉลี่ยต่อคนต่่ากว่า 3,000 บาท/เดือน  หรือครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มี 

                รถยนตส์ว่นบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีทีด่ินท่ากินไม่เกิน 1 ไร่ ไม่ได้รับสวสัดิการอื่นๆ จากรัฐวิสาหกิจ หรือ กองทุน  

                ประกันสงัคม 

             เอกสารที่ใชเ้พื่อขึ้นทะเบียน 

             1.เอกสารเป็นส่าเนาบัตรประจ่าตวัประชาชนของหญิงตั้งครรภ์  

             2.ส่าเนาเอกสารการฝากครรภ์ (สา่เนาสมดุบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1 หรือ สูติบัตรเด็ก กรณยีื่นหลังคลอด) 

             3.แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ตดิต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนต่าบลป่าระก่า) 

             4.บัญชีธนาคารกรุงไทย 

            สามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแก่เด็กเดือนละ 400 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งเมื่อลงทะเบียน    



            เรียบร้อยแล้ว จะสามารถรับเงินอุดหนุนดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่ ส่านักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ 

            จังหวดั หรือ รับเงินผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่องคก์ารบริหารส่วนต่าบลป่าระก่า 
 
 

 




