ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๙
------------------------------------ดวยกรมประชาสงเคราะหไดดําเนินการจัดสวัสดิการใหมีเบี้ยยังชีพชวยเหลือคนพิการ เพื่อ
สงเสริมใหคนพิการไดอยูกับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป ดังนั้น เพื่อใหการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
เปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว กรมประชาสงเคราะหโดยคําแนะนําของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงิน
เบี้ย ยังชีพ สําหรั บคนพิก าร และดวยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดระเบีย บไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ พ.ศ.๒๕๓๙”
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนตนไป
ขอ ๓. ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่ขอจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
“ครอบครัว” หมายความวา บรรดาผูดูแลคนพิการ เชน บิดา มารดา บุตร
สามี ภรรยา ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่นใดในบานหรือชุมชนที่คนพิการอยู แตทั้งนี้มิไดหมายความ
รวมถึงสถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาเบี้ยยังชีพสําหรับ
คนพิการ สําหรับในกรุงเทพมหานคร หรือคณะอนุกรรมการสาขาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจํา
จังหวัด สําหรับในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
กรมประชาสงเคราะห หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด แลวแตกรณี
ขอ ๔. คนพิการที่จะไดรับคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามระเบียบ
นี้ ตองเปนผูมีฐานะยากจนอาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยรายไดถัวเฉลี่ย
ตอคนต่ํากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว
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การคัดเลือกคนพิการตามวรรคหนึ่งตองคัดเลือกใหไดจํานวนคนไมเกินวงเงิน
งบประมาณที่ ไ ด รับ หากคนพิ ก ารนั้ น ขาดคุณ สมบั ติ เ ป น ผู มี สิ ทธิ ไ ด รั บ เงิ น เบี้ ย ยัง ชี พ คนพิก ารหรื อ
พิจ ารณาเห็น ว า หากจา ยเงิ น เบี้ย ยั งชี พ คนพิก ารรายใดต อ ไปจะไม เ กิด ประโยชน ตอคนพิก ารรายนั้ น
เทาที่ควร ก็ใหสํานักงานนําเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
รายดังกลาวตอไป
ขอ ๕. การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการที่ไดรับการคัดเลือก ตามขอ ๔ คน
พิการจะตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ หรือหากคนพิการไมสามารถเปดบัญชีเงิน
ฝากไดก็ใหคนพิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลในครอบครัวเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอน
เงินแทนคนพิการนั้น แลวแจงรายละเอียดชื่อและสาขาของธนาคาร ตลอดจนประเภทเงินฝากและเลขที่
บัญชีใหสํานักงานทราบ เพื่อสํานักงานจะไดจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวดังกลาวเดือนละ ๕๐๐ บาท เปนประจําทุกเดือน จนคนพิการ
นั้นตาย ภายใตบังคับแหงขอ ๘ หรือคณะอนุกรรมการมีมติใหระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
กอนที่สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในงวดแรกเขาบัญชีของคนพิการ
หรือบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ จะตองมีหนังสือจากขาราชการ
ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป
หรือบุคคลที่นาเชื่อถือ รับรองตอสํานักงานวา หากคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝาก
รับโอนเงินแทนคนพิการนั้นตาย จะแจงใหสํานักงานทราบภายใน ๓ วัน นับแตวันตาย
การแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก และการมีหนังสือรับรอง ใหทําตามแบบที่อธิบดี
กรมประชาสงเคราะหกําหนด
ขอ ๖. กรณีสวนราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินจากสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ ใหแสดงรายการในชอง “รายการ” หลังฎีกาวา เบิกจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ และจํานวนคนพิการที่มีอยูจริง กับแสดงจํานวนเงินที่ขอเบิก และไมตองมีเอกสารประกอบฎีกา
กรณีสวนราชการผูเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพแกคนพิการ ใหใชหลักฐานของธนาคารที่
แจงการโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีเงินฝากของคนพิการเปนหลักฐานการจายเงิน
ขอ ๗. ในเดือนตุลาคมของทุกป คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือคน
พิการและบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ แลวแตกรณี จะตองแสดงตน
ตอสํานักงาน หากไมสามารถแสดงตนได ก็ใหสงหนังสือรับรองการมีชีวิตอยู ซึ่งรับรองโดย กํานัน
ผูใหญบาน นายทะเบียนทองถิ่น หรือขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี
เรือตรี เรืออากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป แจงตอสํานักงานวา คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ หรือคนพิการและบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น ยังมี
ชีวิตอยู
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สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวนั้น
ไมไดจนกวาจะมีการแสดงตน หรือรับหนังสือรับรองการมีชีวิตตามวรรคหนึ่งแลว
การมาแสดงตนและการรั บ รองการมี ชี วิ ต ให ทํ า ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก รม
ประชาสงเคราะหกําหนด
ขอ ๘. กรณีคนพิการผูมีสิทธิตามระเบียบนี้เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
ในนามของตนเองตายกอนที่สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไมวาจะกี่งวดเดือนก็ตาม การจายเงิน
เบี้ยยังชีพคนพิการสําหรับงวดเดือนนั้นๆ ใหเปนอันระงับ แตถาไดคัดเลือกใหบุคคลในครอบครัวเปด
บัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการซึ่งไดแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝากและมีหนังสือรับรองตามขอ ๕
สงสํานักงานแลวกอนคนพิการตาย กรณีเชนวานี้ใหโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเต็มจํานวนจนถึงงวด
เดือนที่คนพิการตายใหแกบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น
ถาบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ ตายกอนคน
พิการใหคนพิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลอื่นในครอบครัวคนพิการทําหนาที่แทนบุคคลใน
ครอบครัวที่ตายทันทีแลวดําเนินการตามขอ ๕ โดยอนุโลม
การปฏิบัติตามขอนี้ใหสํานักงานรายงานคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งตอไป
เพื่อทราบดวย
ขอ ๙. ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
๙.๑ ตรวจสอบและรายงานคุณสมบัติคนพิการกับครอบครัวคนพิการซึ่งอยูในเขต
จังหวัดที่สํานักงานรับผิดชอบเสนอตอคณะอนุกรรมการ
๙.๒ ตรวจสอบหนังสือแจงรายละเอียดและหนังสือรับรองตามระเบียบนี้และเบิก
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโอนใหแกคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพหรือบุคคลในครอบครัวนั้น
๙.๓ เก็บรักษาหลักฐานการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ไวสําหรับการตรวจสอบ
๙.๔ จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามแบบที่อธิบดีกรม
ประชา-สงเคราะหกําหนด
ขอ ๑๐. การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ขอ ๑๑. ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้.
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
(ลงชื่อ) อําพล สิงหโกวินท
(นายอําพล สิงหโกวินท)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห

