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หมวด  1

สุขภาพอนามัยดีแ

การรักษาพยาบาลและเจบ็ป่วยฉุกเฉิน การให้คาํปรึกษาสุขภาพจติ

และฟื้นฟูจติใจ

กีฬาผู้สูงอายุ
มีช่องทางเฉพาะอํานวยความสะดวก รวดเร็ว

คลนิิกเฉพาะผู้สงูอายุ

• สถานพยาบาลของรัฐ

• ศนูย์บริการสารณสขุ   

• โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพชมุชน

เจ็บป่วยฉกุเฉิน ให้คําปรึกษาแนะนําทางโทรศพัท์ หมายเลข 1669

หากจําเป็น  จะมีหนว่ยปฏิบตักิารฉกุเฉินไปช่วยเหลือถงึที่เกิดเหตุ

• สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.)

• โทรศพัท์  1669

สวนสขุภาพ การกีฬาแหง่ประเทศไทย (กกท.) ให้บริการโดยไม่คดิ

คา่บริการ เช่น 

• รํากระบอง ชี่กง โยคะ เดนิ วิ่ง

• สนามฟตุบอล กกท. ให้บริการลูว่ิ่ง โดยไม่คดิคา่บริการ

• ศนูย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. ผู้สงูอาย ุตัง้แต ่๖๐ ปีขึน้ไป 

ได้ลดคา่สมคัรสมาชิก ๕๐% อาย ุ๖๔ ปีขึน้ไป สมคัรสมาชิกฟรี

• ฟิตเนส กกท. ผู้สงูอาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป ได้ลดคา่สมคัรสมาชิกใน

อตัรา ๕๐% 

๑ ปี จาก ๑๑,๐๐๐ บาท เหลือ ๕,๕๐๐  บาท

๖ เดือน จาก ๖,๐๐๐   บาท เหลือ ๓,๐๐๐  บาท

๓ เดือน จาก ๓,๒๐๐   บาท เหลือ ๑,๖๐๐  บาท

รายเดือน จาก ๑,๒๐๐   บาท เหลือ ๖๐๐     บาท

รายครัง้ จาก ๒๘๐      บาท  เหลือ ๑๔๐    บาท

*หมายเหต ุต้องมีใบรับรองแพทย์

ให้คําปรึกษาแนะนําปัญหาสขุภาพจิต

ในสถานพยาบาลของรัฐ

• สายดว่นสขุภาพจิต 1323

• กรมสขุภาพจิต

หมวด  1

สุขภาพอนามัย



หมวด  2

เศรษฐกิจ

1.จัดหางาน
บริการจัดหางานที่เหมาะสมกับอัตภาพ ให้คําปรึกษาแนะนํา  

ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดหางาน

• สํานักงานจัดหางานกรงุเทพมหานครพื้นที่ 1-10

• สํานักงานจัดหางานจังหวัด

• ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

2. การฝึกอาชีพ
การอบรมฝึกทักษะอาชีพตามอัธยาศัย

• สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-25 แห่ง

• สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 52 แห่ง

• ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 02-272-4741

• โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2247 9496 

หรือสมัครเรียนออนไลน์ http://www.bmatraining.ac.th

3.ทุนประกอบอาชีพ
• กู้ยืมรายบุคคล  คนละไม่เกิน 30,000 บาท

 (มีผู้ค้ําประกัน 1 คนซึ่งมีรายได้ไม่ต่ํากว่า 8,000 บาท/

เดือน)

• กู้ยืมรายกลุ่มๆละไม่น้อยกว่า 5 คน 

ได้กลุ่มละไม่เกนิ 100,000 บาท (มีผู้ค้ําประกันเท่ากบั

จํานวนผู้ขอกู้ยืม)

• ชําระคืนเป็นรายเดือน (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่กู้ยืม)

 ไม่เกิน 3 ปี และไม่คิดดอกเบี้ย

*ติดต่อได้ที่กองทุนผู้สงูอายุ โทร. 02 354 6100

 หรือ www.olderfund.dop.go.th

 

4.ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ
ขสมก. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 

จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สําหรับ ค่าโดยสาร

ครึ่งราคา (โดยแสดงบัตรประชาชนทุกครัง้ที่ใช้บริการ)

รถไฟฟ้า BTS/MRT และแอร์พอร์ตเรลลิงก์.

ผู้สูงอายุสามารถขึ้นBTS/MRT และแอร์พอร์ตเรลลิงก์.โดยได้รับส่วนลด 50% ของค่าโดยสาร

ปกติในทุกเส้นทาง สําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป 

รถทัวร์ (บขส.) ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 50% 

ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไมล่ดค่าธรรมเนียม) และผู้สูงอายุจะต้องแสดงบัตร

ประจําตัวต่อพนักงานจําหน่ายตั๋วเพื่อรับสิทธิ

รถไฟ. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิโดยสารครึง่ราคา 

สามารถซื้อตั๋วโดยสารทีส่ถานีรถไฟทัว่ประเทศ 

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี

การลดหย่อนค่าโดยสารเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองแสนแสบ. ผู้สูงอายุสามารถแสดง

บัตรประชาชนเพื่อลดหย่อนค่าโดยสารประจําทางในแม่น้ําเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษี

เจริญ เรือข้ามฟากแม่น้ําเจา้พระยา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล





หมวด  3

สังคม
การศึกษา การเรยีนรู้
• ให้บริการการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ

• จัดบริการข้อมูลข่าวสาร 

• จัดการศึกษาต่อเนื่อง

• จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน(ร.ร.ผู้สูงอายุ/ศพอส)

• ผลิตสื่อความรู้สําหรับผู้สูงอายุ

ให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
• ให้คําแนะนํา ปรึกษา ความรู้ทางกฎหมาย

• จัดหาทนายให้ความช่วยเหลือ

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการว่าความแกต้่างคดี

• การดูแลจากอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่

• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ชมรมผู้สูงอายุ
• ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรวมตัวจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันทํากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และให้ผู้สูงอายุเกิดความคุ้นเคย มีความสามัคคี      

คลายเหงา และมีความสุข

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
• จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน ของทุกปี

• มหกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ

คลังปัญญาผู้สงูอายุ
• ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาสาขาต่างๆ      

ได้ถ่ายทอดความรู ้ทักษะแก่ชุมชนและสังคม

ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
• การส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ Campaign : “เก๊ายกกว๊น ชวนเที่ยว

ไทย” โดยแต่ละ Campaign ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ในการจัดจะขึ้นอยู่กับ

สภาพความเหมาะสมของภูมิอากาศ เช่น ช่วงอากาศหนาว จะเป็น Campaign 

“เก๊ายกกว๊น ชวนเที่ยวเหนือ” เป็นต้น



สิทธิประโยชน์ของคนพิการ

ปัจจบุนัรัฐบาลได้มีการจา่ยเบีย้ยงัชีพให้กบัคนพิการ

ที่ถือบตัรประจําตวัคนพิการเดือนละ 800 บาท/คน/เดือน แตเ่นื่องจาก
คนพิการมีความจําเป็นพืน้ฐานสงูกวา่คนปกติ 3-4 เทา่ตวั 

จงึมีการปรับปรุงเบีย้คนพิการ ให้ตอบสนองความต้องการ

ที่จําเป็นจะชว่ยให้ผู้ พิการมีคณุภาพชีวิตดีขึน้ เป็น 1,000 บาท/คน/เดือน 

โดยจะเริ่มจา่ยตัง้แต ่1 ต.ค.63 นี ้ให้คนพิการที่มีบตัรประจําตวัผู้ พิการ 
ผา่นคณุสมบตัิการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแหง่รัฐ 

ใช้งบผา่นกองทนุประชารัฐสวสัดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสงัคม

ปีงบ 2564

1. บตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยกาสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสําเนา

2. ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา

3. สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา

สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบีย้ความพิการประสงค์ขอรับเงินเบีย้ความพิการผ่านธนาคาร

4. ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้ เยาว์ซึง่มีผู้แทนโดยชอบธรรมคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ พิทกัษ์ หรือผู้อนบุาล แล้วแตก่รณี

ยื่นคําขอแทนโดยแสดงหลกัฐานเป็นผู้แทนดงักลา่ว

คณุสมบตัขิองผู้ มีสทิธิ

จะได้รับเบีย้ความพิการ

1. มีสญัชาติไทย มีภมูิลําเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

2. มีบตัรประจําตวัคนพิการตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมคณุภาพชีวิตคนพิการ

 และไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยู่ในความอปุการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

*กรณีผู้สงูอายทุี่มีความพิการร่วมด้วย จะสามารถได้รับทัง้เบีย้ผู้สงูอายแุละเบีย้ความพิการ
ทัง้นี ้ผู้สงูอายทุี่มีความพิการต้องยื่นลงทะเบียนทําบตัรคนพิการก่อน ถงึจะสามารถรับเบีย้

ความพิการได้



หมวด 4 

ที่อยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อม



หมวด 5

สิ้นลมอย่างสงบสุข

ช่วยค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
• ช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุศพละ 3,000 บาท แก่ผู้ที่จัดการศพให้ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม

• ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

• โดยยื่นคําขอภายใน 6 เดือน หรือ 180 วัน ตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

                            ต่างจังหวัด  พมจ. , ที่ว่าการอําเภอ , อปท.

              กทม. สํานักงานเขตของ กทม.


