
สิทธิประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอาย ุ

1. ดา้นการบริการทางแพทยแ์ละการสาธารณสุขที�จดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวก และรวดเร็ว แก่ผูสู้งอายเุป็นกรณีพิเศษ 
2. ดา้นการศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสารที�เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ 
3. ดา้นการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที�เหมาะสม 
4. ดา้นการพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่าย หรือชุมชน 
5. ดา้นการอาํนวยความสะดวกและปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายใุนอาคาร สถานที� ยานพาหนะ หรือการบริการ

สาธารณะอื�น 
6. การช่วยเหลือดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
7. การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานที�ของรัฐ 
8. การช่วยเหลือผูสู้งอายซึุ�งไดรั้บอนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

หรือถูกทอดทิ@ง 
9. การใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอื�นที�เกี�ยวขอ้งในทางคดี หรือในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัว 
10. การจดัที�พกัอาศยั อาหารและเครื�องนุ่งห่มใหต้ามความจาํเป็นอยา่งทั�วถึง 
11. การสงเคราะห์เบี@ยยงัชีพตามความจาํเป็นอยา่งทั�วถึงและเป็นธรรม 
12. การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี  

สิทธิประโยชน์ที�สําคญัของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายต่างๆ 

เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 เป็นตน้ ไดแ้ก่ 

1. เบี*ยความพกิาร – คนพิการทุกคนที�มีสมุด/บตัรประจาํตวัคนพิการมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี@ยความพิการคนละ 
500 บาท/เดือน ในอนาคตจะมีการพิจารณาเพิ�มเบี@ยความพิการใหก้บัคนพิการที�มีฐานะยากจน และคนพิการระดบั
รุนแรงดว้ย ทั@งนี@  คนพิการจะตอ้งแจง้ยนืยนัวา่จะรับเบี@ยความพิการต่อทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ถา้ไม่แจง้ แสดง
วา่ สละสิทธิรับเบี@ยความพิการในปีถดัไป 

2. การลดหย่อนภาษีเงนิได้ - สาํหรับคนพิการ และผูดู้แลคนพิการที�มีรายไดมี้สิทธิไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดค้น
ละ 60,000 บาท ตั@งแต่รายไดข้องปี 2552 โดยไม่ตอ้งมีคาํสั�งศาลใหค้นพิการเป็นผูไ้ร้ความสามารถ ดงันั@น คน
พิการตอ้งระบุชื�อผูดู้แลคนพิการในสมุด/บตัรประจาํตวัคนพิการเพื�อขอรับสิทธิดงักล่าวและสิทธิอื�นๆ 

3. บริการฟื* นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ – คนพิการมีสิทธิไดรั้บบริการ ฟื@ นฟสูมรรถภาพโดย
กระบวนการทางการแพทย ์รวม 26 รายการ ไดแ้ก่ 

4. การตรวจวนิิจฉยั การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษดว้ยวธีิอื�นๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์ 
5. การแนะแนว การใหค้าํปรึกษา และการจดับริการเป็นรายกรณี 
6. การใหย้า ผลิตภณัฑ ์เวชภณัฑ ์และหตัถการพิเศษอื�นๆ เพื�อการบาํบดั ฟื@ นฟ ูเช่น การฉีดยาลดเกร็ง การรักษาดว้ย

ไฟฟ้า Hemoencephalography (HEG )เป็นตน้ 



7. การศลัยกรรม 
8. การบริการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นตน้ 
9. กายภาพบาํบดั 
10. กิจกรรมบาํบดั 
11. การแกไ้ขการพดู ( อรรถบาํบดั) 
12. พฤติกรรมบาํบดั 
13. จิตบาํบดั 
14. ดนตรีบาํบดั 
15. พลบาํบดั 
16. ศิลปะบาํบดั 
17. การฟื@ นฟสูมรรถภาพการไดย้นิ 
18. การพฒันาทกัษะในการสื�อความหมาย 
19. การบริการส่งเสริมพฒันาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ�ม 
20. การบริการทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เช่น นวดไทย ผงัเขม็ เป็นตน้ 
21. การพฒันาทกัษะทางสงัคม สงัคมสงเคราะห์ และสงัคมบาํบดั เช่น กลุ่มสนัทนาการ เป็นตน้ 
22. การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟื@ นฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพหรือการประกอบอาชีพ 
23. การฟื@ นฟสูมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มและการเคลื�อนไหว 
24. การบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพผา่นสื�อในรูปแบบที�เหมาะสมกบัความพิการซึ�งคนพิการเขา้ถึงและใช้

ประโยชน์ได ้
25. การฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะแก่คนพิการ ผูดู้แลคนพิการ และผูช่้วยคนพิการ 
26. การฟื@ นฟสูมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การเยี�ยมบา้น กิจกรรมการใหบ้ริการเชิงรุก 
27. การฝึกทกัษะการเรียนรู้ขั@นพื@นฐาน เช่น การฝึกทกัษะชีวติ การฝึกทกัษะการดาํรงชีวติสาํหรับคนพิการ การฝึก

ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์เครื�องช่วยความพิการ เป็นตน้ 
28. การบริการทนัตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นตน้ 
29. การใหบ้ริการเกี�ยวกบักายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื�องช่วยความพิการ หรือสื�อส่งเสริมพฒันาการ 
30. บริการจดัการศึกษา – คนพิการมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายที�สถานศึกษาของรัฐทั@งการ ศึกษาขั@นพื@นฐาน 15 ปี 

รวมถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประกาศนียบตัรชั@นสูง และระดบัปริญญาตรี  
31. บริการจ้างงานคนพกิาร - กระทรวงแรงงานกาํลงัดาํเนินการกาํหนดระเบียบใหส้ถานประกอบการ และหน่วยงาน

ของรัฐรับคนพิการเขา้ทาํงานในอตัราส่วนจาํนวนลูกจา้งทั@งหมด 50 คน ต่อ คน 1 พิการ ทั@งนี@  หากสถาน
ประกอบการเอกชนไม่รับคนพิการเขา้ทาํงานจะตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ 
หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการ เช่น ใหส้มัปทาน จดัสถานที�จาํหน่ายสินคา้
หรือบริการ จดัจา้งเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือใหก้ารช่วยเหลืออื�นใดแก่คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการ ทั@งนี@
หน่วยงานราชการที�ไม่รับคนพิการเขา้ทาํงานไปตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนฯ แตต่อ้งส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ใหค้นพิการหรือผูดู้แลคนพิการเช่นเดียวกนั 

32. บริการล่ามภาษามอื – คนพิการหรือคนหูหนวกมีสิทธิขอบริการล่ามภาษามือในกรณีต่อไปนี@  
33. การใชบ้ริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข 



34. การสมคัรงานหรือการติดต่อประสานงานดา้นการประกอบอาชีพ 
35. การร้องทุกข ์การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั@นพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ที�ตามกฎหมายอื�น 
36. การเขา้ร่วมประชุม สมัมนา หรือฝึกอบรม รวมทั@งเป็นผูบ้รรยายโดยหน่วยงานภาครัฐหรือองคก์รภาคเอกชนเป็นผู ้

จดัซึ�งมีคนพิการทางการไดย้นิเขา้ร่วมดว้ย 
37. บริการอื�นใดตามที�คณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพฒันาล่ามภาษามือประกาศกาํหนด 
38. บริการสวสัดกิารสังคม – คนพิการมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการตามความเหมาะสม ดงันี@  
39. ผูช่้วยคนพิการ (สาํหรับคนพิการระดบัรุนแรง) ซึ�งผา่นการฝึกอบรมตามมาตรฐาน และลงทะเบียนแลว้ 
40. ค่าใชจ่้ายสาํหรับจดัทาํสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สถานที�พกั 
41. สถานที�เลี@ยงดูสาํหรับคนพิการไร้ที�พึ�ง 
42. บริการสิ�งอาํนวยความสะดวก– หน่วยงานทั@งภาครัฐและเอกชนจะตอ้งจดัใหค้นพิการเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์าก

บริการต่างๆ ได ้เช่น บริการขอ้มูลข่าวสาร บริการขนส่งสาธารณะ บริการในการเดินทาง และบริการใหส้ตัวน์าํ
ทางเดินทางกบัคนพิการ เป็นตน้ 

43. บริการเงนิกู้ – คนพิการหรือผูดู้แลคนพิการมีสิทธิขอกูเ้งินกองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการเพื�อ
การประกอบอาชีพได ้ทั@งการกูร้ายบุคคลและการกูเ้ป็นกลุ่ม ทั@งนี@  ในกรณีการประกอบอาชีพเกิดความเสียหายจาก
ภยัพิบติัใดๆ จะไดรั้บการพิจารณาตดัหนี@ สูญดว้ย 

สิทธิประโยชน์สําหรับผู้ติดเชื*อผู้ติดเชื*อและผู้ป่วยโรคเอดส์ จะได้รับ 

1. อุปการะในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 4 แห่งกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา 
2. เบี@ยยงัชีพเดือนละ 500 บาท / คน 
3. การสงเคราะห์ครอบครัว ๆ ละไม่เกิน 2,000 บาท ติดต่อกนัไม่เกิน 3 ครั@ ง 
4. การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพสาํหรับผูป่้วยเอดส์รายละไม่เกิน 5,000 บา 

 


