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 สิทธิของผู้สูงอายุ                                           
               พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายท่ี 
ใหก้ารคุม้ครอง ส่งเสริม และสนบัสนุนผูสู้งอายไุดรั้บสิทธิ 
ในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งก่อใหเ้กิดสิทธิประโยชน์ต่อองคก์รดา้น
ผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไป เช่น เงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ 
ผูสู้งอาย ุ
 

คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิจะได้รับเบีย้ยงัชีพ 
1. บุคคลซ่ึงมีอายหุกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสญัชาติไทย 
ท่ีไดล้งทะเบียน และยืน่ค  าขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายตุ่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
2. มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ทะเบียนบา้น 
3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ผูรั้บเงินบ านาญ เบ้ียหวดั บ านาญพิเศษ หรือ 
เงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
ของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูไ้ดรั้บเงินเดือน 
ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรือผลประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน 
ท่ีรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัใหเ้ป็นประจ า  
 

การส้ินสุดการได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ    
1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
2. ขาดคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์ 
3. แจง้สละสิทธิการขอรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายเุป็นหนงัสือต่อองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีสิทธิไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 
 

 
 

-2- 
 

ขั้นตอนการยืน่ค าขอ 
ภายในเดือนตุลาคม-กันยายนของทุกปี   ให้ผูท่ี้

จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปของปีงบประมาณ
ถดัไป ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ
ด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีตนมี
ภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือสถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด โดยมี
หลกัฐานดงัน้ี 
1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 
3. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีท่ี 
ผูข้อรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุประสงค์ขอรับเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายผุา่นธนาคาร  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ผูสู้งอายุไม่สามารถมา
ลงทะเบียนดว้ยตนเองได ้อาจมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์
อักษรให้ผูอ่ื้นเป็นผู ้ยื่นค าขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
แทนได ้
สิทธิประโยชน์อืน่ส าหรับผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายุมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง การส่งเสริม
และการสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1. การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขท่ีจดัไว้
โดยสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอาย ุ
2.  การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ี เ ป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ 
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
4. การพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สงัคม 
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5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ 
ผูสู้งอายใุนอาคารสถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการ 
สาธารณะอ่ืน ๆ 
6. การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะ ตามความเหมาะสม 
7. การช่วยเหลือผูสู้งอายซ่ึุงไดอ้นัตรายจากการถูกทารุณกรรม      
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง 
8. การใหค้  าปรึกษา ด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในทางคดี หรือ 
ในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว 
9. การจดัท่ีพกัอาศยั อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มตามความจ าเป็น 
10. การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพตามความจ าเป็นอยา่งทัว่ถึง 
11. การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 
12. การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
วธีิการจ่ายเงนิ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพื่อการยงัชีพผูสู้งอายตุามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552  เดือนละ 1 คร้ัง ตามงวดการจดัสรร
งบประมาณของรัฐ 
 

     * ผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ60 – 69 ปี ไดรั้บเงินเดือนละ   600 บาท 
     * ผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ70 – 79 ปี ไดรั้บเงินเดือนละ   700 บาท 
     * ผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ80 – 89 ปี ไดรั้บเงินเดือนละ   800 บาท 
     * ผูสู้งอาย ุท่ีมีอาย ุ90 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินเดือนละ  1,000 บาท 
    (ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศก าหนด) 

   
ดอกล าดวนสัญลกัษณ์ของผู้สูงอายุ 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healthcorners.com/2007/article/img1/1_1236307248.jpg&imgrefurl=http://www.healthcorners.com/2007/article/OpenFile.php%3Fcategory%3Dhighseason%26id%3D370&h=176&w=265&sz=14&tbnid=CK6ooHxDwxAeXM:&tbnh=74&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2599&hl=th&usg=__4vJx6aswiBkyxZNhDDX07d9MokA=&sa=X&ei=ryo8TITANsWFrQfcmqzWAQ&ved=0CAYQ9QEwAA
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  คนพกิาร   
 

สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพกิาร 
                     การฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ ถือเป็นแนวทาง 
ส าคญัในการพฒันาคนพิการอยา่งย ัง่ยนือนัจะท าใหค้นพิการ 
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกบัคนทัว่ไป เพ่ือส่งเสริม 
ใหค้นพิการไดรั้บสิทธิและโอกาสในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ  
ทางดา้นการแพทย ์การศึกษาอาชีพและสงัคม โดยคนพิการ  
ท่ีจะไดรั้บสิทธิและโอกาสดงักล่าว ใหย้ืน่จดทะเบียนคนพิการ 
 

คนพกิาร จะได้รับการสงเคราะห์ตาม  พ.ร.บ.การฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 2534 

 

คุณสมบัตขิองผู้มสิีทธิจะได้รับเบีย้ความพกิาร 
คนพกิาร หมายความวา่ คนพิการท่ีจดทะเบียนคน 

พิการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2534 
1. มีสญัชาติไทย มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินตามทะเบียนบา้น 
2. มีบตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การส่งเสริมคุณภาพชีวติคนพิการ และไม่เป็นบุคคลซ่ึง 
อยูใ่นความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  
 

การส้ินสุดการได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
1. ถึงแก่กรรม (ตาย) 
2. ขาดคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์ 
3. แจง้สละสิทธิการขอรับเบ้ียความพิการเป็นหนงัสือต่อ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตนมีสิทธิไดรั้บเบ้ียความพิการ 
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วธีิการจ่ายเงนิ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้

คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2553 เดือนละ 1 คร้ัง ตามงวดการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ อตัรารายละ 800 บาทต่อเดือน 
       (ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศก าหนด) 

 

ขั้นตอนการยืน่ค าขอ 
สามารถขึน้ทะเบียนได้ตลอดปีงบประมาณ   ให้คนพิการ

ท่ีมีบตัรประจ าตวัคนพิการมาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงิน
เบ้ียความพิการในเดือนท่ีได้รับบัตรผูพ้ิการด้วยตนเอง หรือ
มอบอ านาจให้ผูดู้แล ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมี
ภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
สถานท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด โดยมีหลกัฐาน
ดงัน้ี 

1. บตัรประจ าตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ดว้ยกาส่งเสริม
คุณภาพชีวติคนพิการ พร้อมส าเนา 
2. ทะเบียนบา้นพร้อมส าเนา 
3. สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีท่ีผู ้
ขอรับเบ้ียความพิการประสงค์ขอรับเงินเบ้ียความพิการ
ผา่นธนาคาร  
4. ในกรณีท่ีคนพิการเป็นผูเ้ยาวซ่ึ์งมีผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพิ้ทกัษ ์หรือผูอ้นุบาล แลว้แต่กรณี 
ยืน่ค  าขอแทนโดยแสดงหลกัฐานเป็นผูแ้ทนดงักล่าว 

 

********************** 
              

 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพนัธ์ 
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพกิาร 

 

     
 

 
 
 
 
 

โดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยูง 
ส านักปลดั    งานพฒันาชุมชน 

โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๑๔๐ 
โทร. ๐-๗๕๖๕-๖๑๔๐ 

 (สายด่วนงานพฒันาชุมชน โทร. 081-4766436) 
 


