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สิทธิของผู้สูงอายุ 
         ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉ.2 พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง 
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุได้รับสิทธิในด้านต่างๆ 
รวมทั้งก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่อองค์กรด้านผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่ วไป  เช่น เงินสงเคราะห์ผู้ สู งอายุ  
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉ.2 พ.ศ. 2560 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน 

ตำบลบ้านด่านตามทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
3.  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้

ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 

4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น
ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญ
พิเศษ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ ได้ รับ เงิน เดื อน  ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบู รณ์ ขึ้น ไปในปี งบประมาณถัดไป 
ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย
ตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน หรือ
สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านกำหนด โดย
มีหลักฐาน ดังนี้ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน 
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 

          3. สมุดบัญชี เงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา 
สำหรับกรณีผู้ สู งอายุประสงค์ของรับเงินเบี้ ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
          กรณี มีความจำเป็น  ผู้สู งอายุไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ 
 

การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1. ตาย 
2. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบฯ 

          3.  แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืนสำหรับผู้สูงอายุ 
          1. ให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ 

2. การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่ 
เหมาะสม 
          3. การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม 
          5. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและการอ่ืนตามท่ี 
คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 
 
 

http://www.bandan.go.th/


สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คน พิการ พ .ศ .2550  เป็ นกฎหมายที่ ให้ การฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพคนพิการ การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการพึงได้รับ เช่น 
การบริการฟ้ืน ฟูสมรรถภาพและค่าใช้จ่ ายในการ
รักษาพยาบาล  การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉ.2 พ.ศ. 2559 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านด่าน ตามทะเบียนบ้าน (ทร.14) 
3. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของ

สถานสงเคราะห์ของรัฐ 
 

ขั้นตอนการยื่นขอ 
 ให้คนพิการทีมีบั ตรประจำตัวคนพิการมา
ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง
หรือผู้รับมอบอำนาจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล   
บ้านด่าน โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

         1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2. ทะเบียนบ้าน 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรณีที่ผู้ขอรับเงิน

เบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินฯ ผ่านธนาคาร 
 

งานบริการของ อบต.บ้านด่าน สำหรับผู้พิการ 
 อบต.บ้านด่าน อำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการในการนำส่งเอกสารต่อเพ่ือทำจัด/ต่อบัตรประจำตัว
คนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ
จะต้องนำเอกสารมายื่น ดังนี้ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ  
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ  
3. รูปถ่ายคนพิการ จำนวน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่
เลขาธิการ สนง.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติกำหนด 

5. กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการ  ให้แนบสำเนาบัตร    
ประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ 

 
สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยเอดส ์
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  

ขั้นตอนการยื่นคำขอ 
ผู้ป่วยเอดส์สามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ได้

ตลอด โดยนำเอกสารมายื่น ณ อบต.บ้านด่าน ดังนี้ 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
3. ใบรับรองแพทย์   

************************************************* 
เบี้ยยังชีพท่ีได้รับ 

ผู้สูงอาย ุตามอัตราขั้นบันได ดังนี้ 
อายุ  60 - 69  ปี   ได้รับ   600    บาท 
อายุ  70 - 79  ปี   ได้รับ   700    บาท 
อายุ  80 - 89  ปี   ได้รับ   800    บาท 
อายุ  90  ปีขึ้นไป   ได้รับ  1,000  บาท 
 
ผู้พิการ 
ได้รับเบี้ยความพิการ เดือนละ  800  บาท 
 
ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ เดือนละ  500  บาท 
 
************************************************* 
 


