หลักเกณฑ์ขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ
- ผูส้ ูงอายุ
- ผูพ้ ิการ

งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลนครระยอง

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มาขอขึน้ ทะเบียน
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาลนครระยองตามทะเบียนบ้าน
3.มีอายุ 59 ปี จะย่างเข้าอายุ 60 ปี
4.ไม่ เป็ นผู้ได้ รับสวัสดิการ หรื อสิ ทธิประโยชน์ อื่นใด จากหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ ผูไ้ ด้รับเงินบานาญ ผูท้ ี่ได้รับเบี้ยยังชีพอยูเ่ ดิม หรื อผูท้ ี่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้
ประจาอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็ นประจา ยกเว้นผูส้ ู งอายุที่เป็ นผูพ้ ิการ และผูป้ ่ วยเอดส์ สามารถยืน่ ขอรับเบี้ยยัง
ชีพได้ท้ งั 3 ประเภท

เอกสารที่ต้องใช้
1.บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริ ง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริ ง)
3.สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เท่ านั้น
4.กรณี รับเงินเบี้ยยังชีพแทนผูส้ ู งอายุ ต้องมีหนังสื อมอบอานาจและถ่ายเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของ
ผูร้ ับเงินแทนแนบด้วย 1 ฉบับ
5.รับขึ้นทะเบียนผูส้ ูงอายุในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน และเดือนมกราคม – เดือนกันยายนของ
ปี งบประมาณนั้น และมีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุในงบประมาณปี ถัดไปหลังเดือนเกิด
เบี้ยยังชีพที่ได้รับ
- ผูส้ ูงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท
- ผูส้ ูงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท
- ผูส้ ูงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท
- ผูส้ ู งอายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท
6.กรณี ผสู ้ ู งอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ต้องไปแจ้งต่อ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปโดยเร็ ว
สามารถยื่นเรื่ องขอขึน้ ทะเบียนที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครระยองในวัน เวลา ราชการ
และสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม โทร 038 – 620111 ต่อ 705

การขอลงทะเบียนรับสิทธิเบีย้ ความพิการ
คุณสมบัติของคนพิการที่มาขอขึน้ ทะเบียน
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตเทศบาลนครระยองตามทะเบียนบ้าน
3.มีบตั รประจาตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูใ่ นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

เอกสารที่ต้องใช้
1.บัตรประจาตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตัวจริ ง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริ ง)
3.สมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ เท่ านั้น
4.กรณี รับเงินเบี้ยยังชีพแทนผูพ้ ิการต้องมีหนังสื อมอบอานาจและถ่ายเอกสารสาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับ
เงินแทนแนบด้วย 1 ฉบับ
5.สิ ทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผูพ้ ิการจะเกิดขึ้นเดือนถัดไปหลังจากวันที่มาลงทะเบียนได้รับเงินเดือนละ 800
บาท

สามารถยื่นเรื่ องขอขึน้ ทะเบียนทีง่ านสั งคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสั งคม เทศบาลนครระยอง
ในวัน เวลา ราชการ และสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม โทร 038 – 620111 ต่ อ 705

การขอมีบัตรประจาตัวคนพิการ
มี 3 กรณี
1.ขอมีบตั รครั้งแรก
2.ขอมีบตั รใหม่(บัตรหมดอายุ , ชารุ ด, สูญหาย, มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญเกี่ยวกับคนพิการ)
3.ขอมีบตั รตลอดชีพ (อายุหกสิ บปี บริ บูรณ์)

เอกสารประกอบยื่นเรื่ องผู้พกิ าร
1.บัตรประชาชนหรื อสูติบตั ร (ตัวจริ ง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริ ง)
3.รู ปถ่ายคนพิการ 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4.เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ

เอกสารของผู้ดูแลคนพิการ
1.บัตรประชาชน (ตัวจริ ง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริ ง)
3.หนังสื อรับรองผูด้ ูแลคนพิการ โดยข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานชุมชน รับรองว่าบุคคลนั้นเป็ นผูด้ ูแลจริ ง โดยแนบสาเนาบัตรประชาชนที่ทาง
ราชการออกให้ไว้เป็ นหลักฐานการรับรองด้วย

สามารถยื่นเอกสาร ที่งานสั งคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสั งคม เทศบาลนครระยอง
ในวัน เวลา ราชการ และสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม โทร 038 – 620111 ต่ อ 705

การกู้ยืมเงินกองทุนส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
-ให้บ ริ ก ารกู้ยืม เงิ น เพื่ อเป็ นทุ น ประกอบอาชี พ ของคนพิ ก าร โดยวงเงิ น กู้ รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ หาก
ประสงค์จะขอกูย้ ืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กาหนดให้มีการพิจารณาเป็ นรายๆ ไป รายละไม่เกิน 120,000 บาท
และรายกลุ่มๆละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

โดยไม่ เสี ยดอกเบีย้

คุณสมบัติผ้กู ู้
- เป็ นคนพิการตามกฎหมายหรื อผูด้ ูแลคนพิการ
- กูย้ มื เงินเพื่อประกอบอาชีพภายในจังหวัดที่ยนื่ เรื่ องกู้
- อายุ 20 ปี ขึ้นไป / มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครระยอง 90 วัน ขึ้นไป
- ไม่มีประวัติเสี ยหายในการกูย้ ืมเงิน
- มีความสามารถชาระคืนเงินผูย้ มื ได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็ นผูค้ ้ าประกันได้
- กรณี มีหนี้สินกับกองทุนต้องชาระหนี้มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

สามารถยื่นเอกสาร ที่งานสั งคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสั งคม เทศบาลนครระยอง
ในวัน เวลา ราชการ และสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม โทร.038 – 620111 ต่ อ 705

