(สําเนา)
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
พ.ศ. 2539
-------------------------------------ดวยกรมประชาสงเคราะหไดดํ าเนินการจัดสวัสดิการใหมีเบี้ยยังชีพชวยเหลือคนพิการ
เพือ่ สงเสริมใหคนพิการไดอยูกับครอบครัวหรือชุมชนตลอดไป ดังนั้น เพื่อใหการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว กรมประชาสงเคราะหโดยคํ าแนะนํ าของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินเบี้ยยังชีพสําหรับคนพิการ และดวยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนด
ระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการจายเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการ พ.ศ. 2539”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“คนพิการ” หมายความวา คนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
“ครอบครัว” หมายความวา บรรดาผูดูแลคนพิการ เชน บิดา มารดา บุตร สามี
ภรรยา ญาติพี่นอง หรือบุคคลอื่นใดในบานหรือชุมชนที่คนพิการอยู แตทั้งนี้มิไดหมายความรวมถึง
สถานสงเคราะหหรือองคกรที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการพิจารณาเบี้ยยังชีพสําหรับ
คนพิการ สําหรับในกรุงเทพมหานคร หรือคณะอนุกรรมการสาขาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจํา
จังหวัด สําหรับในสวนภูมิภาค แลวแตกรณี ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
ตามกฎหมาย วาดวยการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
กรมประชาสงเคราะห หรือสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัด แลวแตกรณี
ขอ 4 คนพิ ก ารที่ จ ะได รั บ คั ด เลื อ กใหเ ป น ผูมี สิทธิ ไ ด รับ เงิน เบี้ย ยังชีพ คนพิการตาม
ระเบียบนี้ตองเปนผูมีฐานะยากจน อาศัยอยูต ามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนโดยรายได
ถัวเฉลีย่ ตอคนตํ่ากวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว
การคัดเลือกคนพิการตามวรรคหนึ่งตองคัดเลือกใหไดจํานวนคนไมเกินวงเงินงบ
ประมาณที่ไดรับ หากคนพิการนั้นขาดคุณสมบัติเปนผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือพิจารณา

-2เห็นวาหากจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายใดตอไปจะไมเกิดประโยชนตอคนพิการรายนั้นเทาที่ควร ก็ให
สํานักงานนําเสนอคณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาสัง่ ระงับการจายเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการรายดังกลาวตอไป
ขอ 5 การจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการที่ไดรับการคัดเลือก ตามขอ 4 คน
พิการจะตองเปดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรือหากคนพิการไมสามารถเปดบัญชีเงินฝาก
ไดก็ใหคนพิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลในครอบครัวเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงิน
แทนคนพิการนั้น แลวแจงรายละเอียดชื่อและสาขาของธนาคาร ตลอดจนประเภทเงินฝากและเลขที่
บัญชีใหสานั
ํ กงานทราบ เพื่อสํานักงานจะไดจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวดังกลาวเดือนละ 500 บาท เปนประจําทุกเดือน จนคนพิการ
นั้นตาย ภายใตบงั คับแหงขอ 8 หรือคณะอนุกรรมการมีมติใหระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
กอนที่สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการในงวดแรกเขาบัญชีของคนพิการ
หรือบุคคลในครอบครัวทีเ่ ปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ จะตองมีหนังสือจากขาราชการตัง้ แต
ระดับ 3 หรือเทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรือกาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป หรือ
บุคคลที่นาเชื่อถือ รับรองตอสํานักงานวา หากคนพิการหรือบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับ
โอนเงินแทนคนพิการนั้นตาย จะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตาย
การแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝาก และการมีหนังสือรับรอง ใหทําตามแบบที่อธิบดี
กรมประชาสงเคราะหกําหนด
ขอ 6 กรณีสวนราชการผูเบิกวางฎีกาเบิกเงินจากที่สํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงาน
คลังจังหวัด ณ อําเภอ ใหแสดงรายการในชอง “รายการ” หลังฎีกาวาเบิกจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
และจํานวนคนพิการที่มีอยูจริง กับแสดงจํานวนเงินที่ขอเบิก และไมตองมีเอกสารประกอบฎีกา
กรณีสว นราชการผูเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพแกคนพิการ ใหใชหลักฐานของธนาคาร
ทีแ่ จงการโอนเงินเบี้ยยังชีพเขาบัญชีเงินฝากของคนพิการเปนหลักฐานการจายเงิน
ขอ 7 ในเดือนตุลาคมของทุกป คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือคน
พิการและบุคคลในครอบครัวทีเ่ ปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ แลวแตกรณี จะตองแสดงตนตอ
สํานักงาน หากไมสามารถแสดงตนได ก็ใหสง หนังสือรับรองการมีชวี ติ อยูซ งึ่ รับรองโดย กํานัน ผูใ หญบา น
นายทะเบียนทองถิ่น หรือขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทา หรือผูมียศตั้งแตรอยตรี เรือตรี เรือ
อากาศตรี หรือรอยตํารวจตรีขึ้นไป แจงตอสํานักงานวา คนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
หรือคนพิการและบุคคลในครอบครัว ทีเ่ ปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น ยังมีชีวิตอยู
สํ านักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการใหแกคนพิการหรือบุคคลในครอบครัว
นัน้ ไมได จนกวาจะมีการแสดงตนหรือรับหนังสือรับรองการมีชีวิตตามวรรคหนึ่งแลว
การมี แ สดงตนและการรั บ รองการมี ชี วิ ต ให ทํ าตามแบบที่ อ ธิ บ ดี ก รมประชา
สงเคราะหกําหนด

-3ขอ 8 กรณีคนพิการผูมีสิทธิตามระเบียบนี้เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการในนามของตนเองตายกอนที่สํานักงานจะโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการไมวาจะกี่งวดเดือนก็ตาม การ
จายเงินเบีย้ ยังชีพคนพิการสําหรับงวดเดือนนัน้ ๆ ใหเปนอันระงับ แตถา ไดคดั เลือกใหบคุ คลในครอบครัว
เปดบัญชี เงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการซึ่งไดแจงรายละเอียดบัญชีเงินฝากและมีหนังสือรับรองตาม
ขอ 5 สงสํานักงานแลวกอนคนพิการตาย กรณีเชนวานี้ใหโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเต็มจํานวนจนถึง
งวดเดือนทีค่ นพิการตายใหแกบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการนั้น
ถาบุคคลในครอบครัวที่เปดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินแทนคนพิการ ตายกอนคนพิการให
คนพิการและหรือสํานักงานคัดเลือกบุคคลอื่นในครอบครัวคนพิการทําหนาที่แทนบุคคลในครอบครัวที่
ตายทันทีแลวดําเนินการตามขอ 5 โดยอนุโลม
การปฏิบัติตามขอนี้ใหสํานักงานรายงานคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งตอไปเพื่อ
ทราบดวย
ขอ 9 ใหสํานักงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
9.1 ตรวจสอบและรายงานคุณสมบัติคนพิการกับครอบครัวคนพิการซึ่งอยูในเขต
จังหวัดที่สํานักงานรับผิดชอบเสนอตอคณะอนุกรรมการ
9.2 ตรวจสอบหนังสือแจงรายละเอียดและหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ และเบิก
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการโอนใหแกคนพิการที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพหรือบุคคลในครอบครัวนั้น
9.3 เก็บรักษาหลักฐานการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ไวสําหรับการตรวจสอบ
9.4 จัดทํ ารายละเอียดการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามแบบที่อธิบดีกรม
ประชาสงเคราะหกําหนด
ขอ 10 การเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
ขอ 11 ใหอธิบดีกรมประชาสงเคราะหเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2539

(ลงชื่อ)

อําพล สิงหโกวินท
(นายอําพล สิงหโกวินท)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห

