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สิทธิของผู้สูงอายุ 
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546  แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553  เป็นกฎหมายที่ให้การ
คุ้มครอง  ส่งเสริม  และสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิใน
ด้านต่าง ๆ  รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้าน
ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป  เช่น  เงินสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล 
นาสะไมตามทะเบียนบ้าน 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด 
จากหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  ผู้รับเงินใดในลักษณะ
เดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้รับเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  รายได้ประจำ  หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยทว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
 ภายในเดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม - 
พฤศจิกายน ของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ในปีงบประมาณถัดไป (ตั้งแต่เดืนอ ตุลาคม ของปีถัดไป) 
มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม  
หรือสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมกำหนด  
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 
จำนวน 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  จำนวน  

1 ฉบับ  
ในกรณีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียน
ด้วยตนเองได้  อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้  
 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ 
3. แจ้งสละสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น

หนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม 
สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับผู้สูงอายุ 

1. การให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พุงจะได้รับ 
2. กทารประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพ 
3. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางสังคม 



5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการอ่ืนตามที่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด 

 

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่ให้การฟื้นฟูสมรารถ
ภาพคนพิการ  การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  และสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการควรได้รับ  เช่น  การ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล  การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 
 

คุณสมบัติสของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนา

สะไม 
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถาน

สงเคราะหข์องรัฐ 
 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
 ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืน
ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - 
สิงหาคม 2564 ซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการใน
เดือนถัดไปจากเดือนที่ลงทะเบียนฯ โดยสามารถยื่นคำขอ
ลงทะเบียนฯ ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหาส่วนตำบลนา

สะไม  หรือสถานที่ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
กำหนด  โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 

1 ฉบับ 
 

งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
สำหรับผู้พิการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม  อำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการในการนำส่งเอกสารเพ่ือจัดทำ/ต่อ
บัตรประจำตัวคนพิการ  ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  โดยผู้พิการ
หรือผู้ดูแลจะต้องนำเอกสารมายื่น ณ  ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาสะไม  ดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้พิการ  จำนวน 1  
ฉบับ 
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ  จำนวน  1   
ฉบับ 
3. รูปถ่ายคนพิการ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
4. ใบรับรองความพิการ (เอกสารรับรองความ 
พิการโดยพิจารณาตามความบกพร่อง) ที่ออกโดย
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ  สนง.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด 

5. กรณีท่ีมีผู้ดูแลคนพิการ  ให้แนบสำเนาบัตร
ประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ดูแลคนพิการ อย่างละ 1 ฉบับ 

 

สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส์ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือ
กายังชีพต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน 
ตำบลนาสะไม 
2. มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือถูก 
ทอดทิ้ง  หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 

เบี้ยยังชีพที่ได้รับ 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับแบบขั้นบันได ดังนี้ 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 80 – 89 ปี ได้รับ 800 บาท 
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับ 1,000 
บาท 
 

เบี้ยความพิการ ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ  500 บาทต่อเดือน 


