-1สิทธิของผู้สูงอายุ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่
ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่างๆ
รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ
1. บุ ค คลซึ่ ง มี อ ายุ ห กสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปและมี สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ไ ด้
ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียน
บ้าน
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ยหวัด บานาญพิเศษ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
3. แจ้ ง สละสิ ท ธิ ก ารขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น หนั ง สื อ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-2ขั้นตอนการยื่นคาขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมี
อายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไปของปี งบประมาณถั ด ไป
ลงทะเบี ย นและยื่ น ค าขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ ด้ ว ย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ
สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยมีหลักฐานดังนี้
1. บั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รอื่ น ที่ อ อกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสาเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีที่
ผู้ ข อรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู งอายุ ป ระสงค์ ข อรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
ในกรณีที่มีความจาเป็น ผู้สูงอายุไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอานาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนได้
สิทธิประโยชน์อื่นสาหรับผู้สูงอายุ
ผู้สู งอายุ มี สิท ธิ ได้ รั บ การคุ้ม ครอง การส่ งเสริ ม
และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้
โดยสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุ
2. การศึ ก ษา การศาสนา และข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
ทางสังคม

-35. การอานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการ
สาธารณะอื่น ๆ
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ ตามความเหมาะสม
7. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้อันตรายจากการถูกทารุณกรรม
ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
8. การให้คาปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือ
ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
9. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความจาเป็น
10. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
11. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
12. การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
วิธีการจ่ายเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เดือนละ 1 ครั้ง ตามงวดการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ
* ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเดือนละ 600
บาท
* ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินเดือนละ 700
บาท
* ผู้ สูงอายุ ที่ มี อายุ 80 – 89 ปี ได้ รับ เงิ นเดื อ นละ 800
บาท
* ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท
(ทั้งนี้ ตามอัตราที่ระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศกาหนด)

ดอกลาดวนสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

-4 คนพิการ 
สิทธิประโยชน์สาหรับคนพิการ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ถือเป็นแนวทาง
สาคัญในการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนอันจะทาให้คนพิการ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อส่งเสริม
ให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางด้านการแพทย์ การศึกษาอาชีพและสังคม โดยคนพิการ
ที่จะได้รับสิทธิและโอกาสดังกล่าว ให้ยื่นจดทะเบียนคนพิการ
คนพิการ จะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ.การฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ
คนพิการ หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคน
พิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2534
1. มีสัญชาติไทย มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
2. มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นบุคคลซึ่ง
อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ถึงแก่กรรม (ตาย)
2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

-5วิธีการจ่ายเงิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2553 เดื อ นละ 1 ครั้ ง ตามงวดการจั ด สรร
งบประมาณของรัฐ อัตรารายละ 800 บาทต่อเดือน
(ทั้งนี้ ตามอัตราที่ระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศกาหนด)
ขั้นตอนการยื่นคาขอ
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการที่มีบัตร
ประจาตัวคนพิการมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความ
พิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลาเนา ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด โดยมี
หลักฐานดังนี้
1. บัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยกาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสาเนา
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา สาหรับกรณีที่ผู้
ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่าน
ธนาคาร
4. ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม
คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ หรือ คนไร้ค วามสามารถ ให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
ยื่นคาขอแทนโดยแสดงหลักฐานเป็นผู้แทนดังกล่าว
**********************
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