
คนพิการ 
   สิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ  
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ถือเป็นแนวทางส าคัญใน
การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนอันจะท าให้คนพิการอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพ่ือส่งเสริมให้คนพิการ
ได้รับสิทธิและโอกาสในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์ 
การศึกษาอาชีพและสังคม โดยคนพิการที่จะได้รับสิทธิและ
โอกาสดังกล่าว ให้ยื่นจดทะเบียนคนพิการ 
 คนพิการจะได้รับการสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ 
 คนพิการ หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคน
พิการตามพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ .ศ 
2534 

1. มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

2. มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่
ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 
 

   วิธีการจ่ายเงิน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ . 2553 เดือนละ 1 ครั้ง ตามงวดการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ อัตรารายละ 800 บาทต่อเดือน 
    (ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศก าหนด) 
 
   ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้คนพิการที่มีบัตร
ประจ าตัวคนพิการมาลงทะเบียนและยื่นค าขอขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไปด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
โดยมีหลักฐานดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมส าเนา 

2. ทะเบียนพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับกรณีที่ผู้

ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการ
ผ่านธนาคาร 

4. ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม
คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้
พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้แต่กรณียื่นค าขอแทนโดยแสดง
หลักฐานเป็นผู้แทนดังกล่าว 

 
 

 

 
 

ประชาสัมพันธ ์
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ 
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สิทธิของผู้สูงอาย ุ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เป็นกฎหมายที่

ให้การคุมครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป เช่น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ 

1. บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติได้ที่
ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทะเบียนบ้าน 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้
ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า 

   การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ถึงแก่กรรม 
2. ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น

หนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 

   ขั้นตอนการยื่นค าขอ 
 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปของปีงบประมาณถัดไป
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา 
ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
สถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยมี
หลักฐานดังนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนา 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรับ

กรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 

ในกรณีทีมีความจ า เป็น  ผู้ สู งอายุ ไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ 
   สิทธิประโยชน์อื่นส าหรับผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุมครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดไว้
โดยสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุ 

2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคม 

5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการ
สาธารณะอ่ืนๆ 

6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ ตามความ
เหมาะสม 

7. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้อันตรายจากการถูกทารุณ
กรรมถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ
ถูกทอดทิ้ง 

8. การให้ค าปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี
หรือทางการแก้ไข้ปัญหาครอบครัว 

9. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มตามความ
จ าเป็น 

10. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง 
11. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ ี
12. การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

   วิธีการจ่ายเงิน 
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ
การยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เดือนละ 1 ครั้ง ตามงวดการจัดสรร
งบประมาณของรัฐ 
   *ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60-69 ได้รับเงินเดือนละ 600 บาท 
   *ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 70-79 ได้รับเงินเดือนละ 700 บาท 
   *ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท 
  *ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท 
     (ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีระเบียบฯ หรือรัฐบาลประกาศก าหนด) 
 


