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เกริ่นน�า

	 โครงการพัฒนาเมืองเพ่ือครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 

(Inclusive	 Urban	 Development	 for	 Informal	 Workers)	 ด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อ 

การพัฒนาแรงงานและอาชีพและสมาคมเครือข ่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) 

หรือโฮมเนท	 ประเทศไทย	 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป	 เป็นเวลา	 4	 ปี 

(มีนาคม	2559	 -	กุมภาพันธ์	2563)	มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ	ในพื้นที ่

เขตเมือง	 8	 แห่ง	 คือ	 เทศบาลนครเชียงราย	 เทศบาลเมืองพะเยา	 เทศบาลนครสงขลา	 เทศบาลนครขอนแก่น 

เทศบาลเมืองมหาสารคาม	 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	 เทศบาลเมืองนครปฐม	 และแรงงานนอกระบบในเขต

กรุงเทพมหานคร

	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ค�านิยามไว้ว่า	“แรงงงานนอกระบบ		หมายถึง		ผู้มีงานท�าที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง 

และไม่มีหลักประกันในการท�างาน”	และจากการส�ารวจ	ในปี	2561	พบว่าจากจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งสิ้น	38.3	ล้านคน	 

มีแรงงานนอกระบบ	 21.2	 ล้านคน	หรือร้อยละ	 55.3	 หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนแรงงานทั้งหมด	 แบ่งเป็น

แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร	เช่น	เกษตรกรทั่วไป	เกษตรกรในระบบพันธะสัญญา	และลูกจ้างภาคเกษตร	จ�านวน 

55.5%	แรงงานนอกระบบภาคบริการและการค้า	เช่น	ลูกจ้างท�างานบ้าน	หาบเร่แผงลอย	ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ 

จ�านวน	33.2%	และ	แรงงานนอกระบบภาคการผลิต	 เช่น	ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม	ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	และอื่น	ๆ	

จ�านวน	 11.3%	 แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน	 หรือได้รับการคุ้มครองเพียงบางส่วน	

ท�าให้ไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม	 มีชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน	 มีรายได้ไม่แน่นอน	 และเข้าไม่ถึงสวัสดิการและ

บริการอื่น	ๆ	จากภาครัฐ	

	 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ	 จึงได้จัดท�าคู่มือ	 “สวัสดิการสังคม	 ความรู้	 และ

บริการ	ส�าหรับแรงงานนอกระบบ”	ขึ้น	โดยจัดท�าขึ้นเป็นสองฉบับ	ฉบับที่	1	เน้น	ความรู้	และบริการในการพัฒนา 

การประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ	 ส่วนฉบับที่	 2	 เน้น	 ความรู้และบริการด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงาน

นอกระบบ	 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานและอาชีพ	 และสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ	 (ประเทศไทย) 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือทั้งสองฉบับนี้	 จะช่วยให้แรงงานนอกระบบในพื้นที่เป้าหมายได้พัฒนาความรู้ให้สามารถ

เพิ่มการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและบริการต่าง	 ๆ	 ที่ภาครัฐจัดให้	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการประกอบอาชีพ	 และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป					

  สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)

	 	 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
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มาตรา	33 มาตรา	39 มาตรา	40

ลูกจ้างในสถานประกอบการ ผูท้ีเ่คยประกันตนตามมาตรา	33	และสมคัร

ภายใน	6	เดือน	นับแต่วันที่ออกจากงาน

อาชีพอิสระ	แรงงานนอกระบบ

อายุไม่ต�่ากว่า	15	ปี	และไม่เกิน	60	ปี

ได้รับการคุ้มครอง	7	กรณี

-	เจ็บป่วย

-	คลอดบุตร

-	สงเคราะห์บุตร

-	ทุพพลภาพ

-	ว่างงาน

-	ชราภาพ

-	ตาย

ได้รับการคุ้มครอง	6	กรณี

-	เจ็บป่วย

-	คลอดบุตร

-	สงเคราะห์บุตร

-	ทุพพลภาพ

-	ชราภาพ

-	ตาย

ได้รับการคุ้มครอง	3	หรือ	4	หรือ	5	กรณี		

ขึ้นอยู่กับทางเลือกการจ่ายเงินสมทบ

-	 เงินทดแทนของรายได้	กรณีประสบ

	 อันตรายหรือเจ็บป่วย

-	 เงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีทุพพลภาพ

-	 เงินค่าท�าศพ	/เงินสงเคราะห์กรณีตาย

-	 เงินบ�านาญชราภาพ

-	 เงินสงเคราะห์บุตร

การจ่ายเงินสมทบ

ลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ

ฝ่ายละ	5%	+รัฐบาลสมทบให้อีก	2.75%	

โดยค�านวณจากฐานค่าจ้างต�่าสุด

1,650	บาท	และสูงสุดไม่เกิน	15,000	บาท

การจ่ายเงินสมทบ

เดือนละ	432	บาท

การจ่ายเงินสมทบ 

ทางเลือกที่	1	จ่ายสมทบ	70	บาท/เดือน

ทางเลอืกที	่2	จ่ายเงนิสมทบ	100	บาท/เดอืน

ทางเลอืกที	่3	จ่ายเงินสมทบ	300	บาท/เดอืน

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา	40		ข้อมูล	ณ	เดือนมกราคม	2562

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ จ่าย	70	

บาท/เดือน

จ่าย	100

บาท/เดือน

จ่าย	300

บาท/เดือน

1.	เงินทดแทนของรายได้	กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

(1)	เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน

ตั้งแต่	1	วันขึ้นไป

จ่ายเงินสมทบครบ	3	เดือน	ภายในระยะ

เวลา	4	เดือน	(การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ	(บัตรทอง)

วันละ	300

บาท

วันละ	300	

บาท

วันละ	300	

บาท

(2)	ไม่ได้นอนโรงพยาบาลแต่มี

ใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว

ตั้งแต่	3	วันขึ้นไป

วันละ	200	

บาท

วันละ	200	

บาท

วันละ	200	

บาท

(3)	ไปพบแพทย์	(ผู้ป่วยนอก)	และแพทย์	

ให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน	2	วัน	(มีใบรับ

รองแพทย์มาแสดง)	

ครั้งละ	50

บาท	ไม่เกิน	

3	ครั้ง	ต่อปี

ครั้งละ	50

บาท	ไม่เกิน

3	ครั้ง	ต่อปี

ไม่คุ้มครอง

*ภายใน	1	ปี	ได้รับสิทธิตาม	(1)	และ	(2)	รวมกันไม่เกิน	30	วันต่อปี

แรงงำนนอกระบบแรงงำนนอกระบบ

การประกันสังคม
 การประกันสังคม	คือ	หลักประกันของคนมีรายได้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกัน

ความเสี่ยง	 จากการว่างงาน	 การเจ็บป่วย	 การคลอดบุตร	 การสงเคราะห์บุตร	 การเสียชีวิต	 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้ 

จากประกันสังคม	และสิทธิอื่นที่เพิ่มขึ้นตามก�าหนดในอนาคต	ท�าให้มีหลักประกันในการด�ารงชีวิต	แม้ในช่วงที่ตกงานหรือเจ็บป่วย

ก็จะมีเงินทดแทน	 และได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ดี	 แม้ยามแก่เฒ่าก็จะได้รับเงินสงเคราะห์	 และค่าชดเชยในกรณีอื่นๆ	 อีกหลายอย่าง 

 ผู้ประกันตน	 คอื	 ในการท�าประกันสงัคมมอียู่	 3	ประเภทด้วยกัน	ทีจ่ะต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุนประกันสงัคมอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ

สิทธิสุขภาพ
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2.	กรณีทุพพลภาพ

(1)	เงินทดแทนการขาดรายได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ

• จ่ายเงนิสมทบมาแล้ว	6	เดอืนใน	10	เดอืน 

ก่อนเดือนทุพพลภาพ	ได้รับ	500	บาท

•	จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 12	 เดือนใน	20	

เดอืน	ก่อนเดอืนทพุพลภาพ	ได้รบั	650	บาท

•	จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 24	 เดือนใน	40	

เดอืน	ก่อนเดอืนทพุพลภาพ	ได้รบั	800	บาท

•	จ่ายเงินสมทบมาแล้ว	 36	 เดือนใน	60	

เดอืน	ก่อนเดอืนทุพพลภาพ	ได้รบั	1,000	บาท

500-1,000	

บาท

500-1,000	

บาท

500-1,000

บาท

(2)	ได้รับเงินทดแทนเป็นเวลา เป็นเวลา

15	ปี

เป็นเวลา

15	ปี

เป็นเวลา

15	ปี

(3)	เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทน

การขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ	ได้รับ

เงินค่าท�าศพ	

20,000

บาท

20,000	

บาท

40,000

บาท

3.	เงินค่าท�าศพ	/เงินสงเคราะห์กรณีตาย

จ่ายให้กับผู้จัดการศพ • จ่ายเงนิสมทบไม่น้อยกว่า	6	ใน	12	เดอืน 

ก่อนเดือนที่ตาย	 ยกเว้น	 กรณีตายเพราะ

อุบัติเหตุ

•	หากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ	6	ใน	12	เดอืน 

แต่มีการจ่ายเงินสมทบ	1	ใน	6	เดือน

ก่อนเดือนที่ตาย

20,000

บาท

20,000

บาท

40,000

บาท

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า	60	เดือน	ก่อน

เดือนที่ตาย

รับเพิ่ม

3,000	บาท

รับเพิ่ม

3,000	บาท

ไม่คุ้มครอง

4.	เงินบ�านาญชราภาพ

(1)	ได้รับเงินบ�าเหน็จชราภาพ เมื่ออายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	และสิ้นสุด

ความเป็นผู้ประกันตน

-ไม่คุม้ครอง- 50	บาท 150	บาท

(2)	จ่ายเงินสมทบตั้งแต่	180เดือนขึ้นไป

ได้รับเพิ่มอีก

-ไม่คุม้ครอง- -ไม่คุม้ครอง- รับเพิ่ม

10,000	

บาท

(3)	 สามารถจ่ายสมทบสมทบเพิ่มเติม	

(เงินออม)ได้ไม่เกินเดือนละ1,000บาท

-ไม่คุม้ครอง- ออมเพิ่มได้

1,000

บาท

ออมเพิ่มได้

1,000

บาท

5.	เงินสงเคราะห์บุตร

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน	 คราว

ละไม่เกิน	 2	 คน	 บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด

แต่ไม่เกิน	6	ปี	บริบูรณ์

จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า	24	ใน	36	เดือน

ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

*ขณะรับเงินสงเคราะห์บุตร	ต้องจ่ายเงิน

สมทบทุกเดือน

-ไม่คุม้ครอง- -ไม่คุม้ครอง- คนละ

200	บาท

หลักฐานการสมัคร

บัตรประชาชน	หรือสมัครมาตรา	40

โดยสแกน	QR	Code
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	 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		หรือ	สิทธิบัตรทอง		เป็นสิทธิตามกฎหมายที่จะท�าให้คนไทย		เข้าถึงบริการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข		เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ		การป้องกันโรค	การตรวจวินิจฉัยโรค			การรักษาพยาบาล	และการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิต	

ใครมสิีทธไิด้รบั
	 สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 คุ้มครองบุคคลที่เป็นคนไทย	 มีเลขประจ�าตัวประชาชน	 13	 หลัก	 ที่ไม่ได้รับสิทธิประกัน 

สุขภาพอื่นที่ใช้จ่ายจากงบประมาณของรัฐ					

เอกสารการลงทะเบียน 

	 1)	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	ส�าหรับเด็กที่ไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน	ให้ใช้สูติบัตร	

	 2)	 หนังสือรับรองการพักอาศัย	(กรณีที่อยู่ไม่ตรง ตามบัตรประจ�าตัวประชาชน) 

	 3)	 แบบค�าร้องขอลงทะเบียน	(ขอได้ ณ จุดรับลง ทะเบียน)

การใช้สิทธเิข้ารบับรกิาร
กรณีทั่วไป 

	 1.	 ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการ	ประจ�าของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

	 2.	 แจ้งความจ�านงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	แห่งชาติก่อนรับบริการ

	 3.	 แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัว	 ท่ีมีรูปถ่ายท่ีทางราชการออกให้ส�าหรับเด็ก	ถ้าไม่มีบัตร 

  ประจ�าตัวประชาชน	ให้แสดงส�าเนาสูติบัตร			

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ผู ้ใช ้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียน 

คนพิการ	 (ท	 74)	 กรณีจ�าเป็นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้ที	่

หน่วยบรกิารของรฐัทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

ได้ทุกแห่ง

กรณีอุบัติเหตุ

	 ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดอุบัติเหตุ	สามารถ 

ใช้สิทธิเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจ�าเป็น	โดยไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

 ในกรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพเจ็บป่วยฉุกเฉินถึง 

แก่ชีวิต	 สามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	 โดย

ไม่ถูกปฏิเสธ	 และไม่ต้องส�ารองจ่าย	 จนอาการพ้นวิกฤติ	 จากนั้น	

โรงพยาบาลทีใ่ห้การรกัษาจะส่งตัวผูป่้วย	กลบัไปยังหน่วยบรกิารประจ�า 

หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่พร้อมให ้

การรักษาต่อไป		

ผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

	 หมายถึง	ผู้ป่วย	หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ	ซึ่งมีอาการบ่งชี้ว่า

จะเป็นอาการที่คุกคามต่อการท�างานของอวัยวะส�าคัญ	 ได้แก่	

หัวใจ	สมอง	การหายใจ	ต้องได้รบัการรกัษา	และดูแลติดตามอย่างใกล้ชดิ 

เพราะอาจท�าให้เสียชีวิตได้รวดเร็ว	ยกตัวอย่าง	เช่น	หัวใจหยุดเต้น	/	

หมดสติไม่รู้สึกตัว	/	สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลม	/	มีอาการวิกฤติ

จากอุบัติเหตุ	/	มีเลือดออกมากห้ามไม่หยุด	เป็นต้น	
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บรกิารทีคุ่ม้ครองค่าใช้จ่าย
	 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข	ดังนี้

	 •	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 และการป้องกันโรค	 เช่น	 การวางแผนครอบครัว	 การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์	 สุขภาพทารก

แรกเกิด	และพัฒนาการของเด็ก		การให้ยาต้านไวรัสเอดส์	เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

	 •	 การตรวจ	การวินิจฉัย	การรักษา	ตั้งแต่โรคทั่วไป	เช่น	ไข้หวัด	จนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง	โรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง	

เช่น	เบาหวาน	ความดัน	โลหิตสูง	มะเร็ง	ไตวายเรื้อรัง	โรคหัวใจ	เอดส์	วัณโรค	ฯลฯ	รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามข้อบ่งชี้ทางการ

แพทย์

	 •	 การคลอดบุตร	ใช้สิทธิได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	

	 •	 บริการทันตกรรม	 ได้แก่	 อุดฟัน	 ถอนฟัน	 ขูดหินปูน	 ให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคฟันผุ	 เคลือบหลุมร่องฟัน 

ผ่าฟันคุด	ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

	 •	 ค่ายาและเวชภัณฑ์	 ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ	 และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 ตามประกาศของคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 •	 ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ	ระหว่างพักรักษาตัว	ณ	หน่วยบริการ

	 •	 การจัดการส่งต่อ	เพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

	 •	 บริการแพทย์แผนไทย	ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 ได้แก่	ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย	การนวดเพื่อการรักษาและทับ

หม้อเกลือ	ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด	การอบหรือประคบ	สมุนไพรเพื่อการรักษา		

 • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 ให้แก่คนพิการ	 ผู้สูงอายุและผู้ที่จ�าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู	 เช่น	 กายภาพบ�าบัด 

จิตบ�าบัด	 พฤติกรรมบ�าบัด	 ฟื้นฟูการได้ยิน	 ฟื้นฟูการมองเห็น	 และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ตามเกณฑ ์

ที่	สปสช.	ก�าหนด

	 ทั้งนี้	 ก�าหนดให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าบริการเมื่อรับบริการรักษาพยาบาล	 และได้รับยา	 ครั้งละ 

30	บาท		ส�าหรับผู้ที่มีความประสงค์ไม่จ่าย	ค่าบริการ	30	บาท	สามารถแจ้งความจ�านงไม่จ่ายค่าบริการ	ได้ที่หน่วยบริการ	*	คุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายตามการวินิจฉัยทางการแพทย์

บรกิารทีไ่ม่อยูใ่น ความคุม้ครอง
	 ได้แก่	การรักษาภาวะมีบุตรยาก	การผสมเทียม	•		การแปลงเพศ		•	การกระท�าใดๆ	เพื่อความ	สวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์	 •	 การตรวจวินิจฉัยและรักษา	 ที่เกินความจ�าเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์	 •	 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้า

ทดลอง	วิจัย	•	การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ	ซึ่งอยู่ใน	ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง	ผู้ประสบภัยจากรถ

การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด	 •	 โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัว	 ในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกิน

กว่า	180	วัน		•	การปลูกถ่ายอวัยวะ	ยกเว้นบางกรณี		เช่น	การปลูกถ่ายไต	เพื่อรักษาโรคไตวาย		

 สิทธิการขอรับเงิน	ช่วยเหลือเบื้องต้น	กรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

	 ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ	 ซึ่งไม่ใช่เหตุแทรกซ้อน 

ของโรค	มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	โดยผู้ท่ีได้รับความเสียหายหรือทายาท	ฯลฯ	สามารถย่ืนค�าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 

เบื้องต้นได้	 ภายใน	 1	 ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย	 การเขียนค�าร้องต้องมีสาระส�าคัญ	 ดังนี้	 1.	 ชื่อ-นามสกุล	 ผู้ที่ได้รับ 

ความเสียหาย	2.	ความเสียหายที่เกิดขึ้น	3.	ชื่อของหน่วยบริการ	4.	วันที่เข้ารับการรักษา	และวันที่ทราบ	ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น	

5.	สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้รับบริการที่ได้รับ	ความเสียหายได้โดยสะดวก	6.	ระบุภาระที่ผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบ	

หลักฐานประกอบค�าร้อง	ได้แก่	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือสูติบัตร	หนังสือมอบอ�านาจ	(กรณีมีการมอบอ�านาจ)	เอกสาร

หรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่	อาจเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา	

สถานที่ยื่นค�าร้อง  

	 •	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ	แห่งชาติ																																																																																															

	 •	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	(ในจังหวัด	ที่เกิดเหตุ)	หรือ	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	แห่งชาติ	เขต	1-13

	 •	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจาก	ผู้ถูกร้องเรียน	ตามมาตรา50(5)	

สอบถามเพิ่มเติมที่	“สายด่วน	สปสช.	โทร	1330”
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	 หลักการส�าคัญของกองทุน	 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม 

ความพร้อม	ความเหมาะสม	และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

	 โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุน	 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ	 การป้องกัน

โรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	 และการรกัษาพยาบาลระดบัปฐมภมูเิชงิรกุในพ้ืนที	่ โดยสนบัสนนุให้องค์กรหรอืกลุม่ประชาชนร่วมด�าเนนิ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น	 สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	 (สืบค้นข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ที่	http://obt.nhso.go.th/)

ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รบัจากกองทนุหลักประกนัสุขภาพ
	 •	 เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น

	 •	 ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

	 •	 การจัดการสุขภาพของชุมชน	มีการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาของพื้นที่

	 •	 เกิดความมมั่นใจมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นทุกกลุ่มวย

แหล่งทีม่าของเงินกองทนุหลกปัระกนัสุขภาพ
	 (1)	 เงินที่ได้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 (2)	 เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 (3)	 รายได้อื่น	ๆ	หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

	 (4)	ค่าบริการอื่น	 กรณี	 อปท.ที่มีความพร้อม	 ความเหมาะสม	 แสดงความจ�านงเข้าร่วมจัดบริการสาธารณสุขส�าหรับ 

	 	 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

การสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ	ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังต่อไปนี้

	 (1)	สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	30	กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่รวมเงินอุดหนุนต�่ากว่า	6	ล้านบาท

	 (2)	สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่รวมเงินอุดหนุน	ตั้งแต่	6	ถึง	20	ล้านบาท 

	 (3)	สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	กรณีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่รวมเงินอุดหนุน	สูงกว่า	20	ล้านบาท

การสนบัสนนุงบประมาณกองทนุหลักประกนัสุขภาพ	(ตามแผนงาน	โครงการ	กิจกรรม)
	 1)	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	สถานบริการ	หรือหน่วยงานสาธารณสุข

	 2)	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 และการป้องกันโรคขององคก์รหรือ 

	 	 กลุ่มประชาชน	หรือหน่วยงานอื่น

	 3)	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน	 หรือหน่วยงาน 

	 	 	 ที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน

  • ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	 หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 หรือคนพิการในชุมชน 

	 4)	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ	ให้มีประสิทธิภาพของอปท.

	 5)	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่

ติดต่อส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		สายด่วน	1330	เปิดบริการ	24	ชั่วโมง

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของแรงงานนอกระบบ
	 2	 ใน	 3	 ของคนวัยท�างานทั้งหมดเป็นแรงงานนอกระบบ	 ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้ต้องท�างานหนักมีชั่วโมงการท�างาน 

ที่ยาวนาน	อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พบว่า	

สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน	มีแนวโน้มสูงขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม		ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันและแก้ไขได้หากคนท�างานมีความรู้		ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างาน	 โดยการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการท�างานและค้นหาวิธีการป้องกัน	แก้ไข		

หรือปรับปรุงวิธีการท�างานให้ปลอดภัย

หลักในการค้นหาและวิเคราะห์อันตราย
	 หลักในการค้นหาและวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานสามารถพิจารณาได้ดังนี้

	 1.	 สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
	 	 •	 เครื่องจักร		อุปกรณ์ในการท�างาน		ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บบหรืออุบัติเหตุ

  • เสียง		เสียงดังอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน		เรียกว่า		หูตึง		หุหนวก		ทั้งนี้ระดับเสียงที่ดังเกินไป		อาจสังเกต 

   ได้จากขณะท�างาน		ต้องพูดคุยตะโกนกันหรือไม่		หรือหลังจากเสร็จงานแล้วมีอาการหูอื้อหรือไม่

	 	 •	 แสงสว่าง		แสงที่จ้าเกินไปหรือมืดเกินไปมีผลต่อสายตา		อาจปวดตาหรือสายตาพร่ามัวได้

  • ฝุ่นละออง		ควัน		หากเข้าสูร่่างกายอาจก่อให้เกิดผลต่อสขุภาพของร่างกายทุกระบบ		โดยเฉพาะโรคระบบทางเดนิหายใจ 

   โรคปอดเรื้อรังจากการท�างาน		เป็นต้น

  •	 แรงสั่นสะเทือน		อาจส่งผลให้อวัยวะที่สัมผัสกับแรงสั่นสะเทือน	เช่น	มือ/นิ้วมีอาการชา	และมีผลต่อการเกิด 

	 	 	 โรคกล้ามเนื้อ	และกระดูก

	 	 •	 อุณหภูมิร้อนหรือหนาวเกินไป		ส่งผลให้สมดุลของร่างกายเสียไป

	 2.	 สารเคมีในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิดหรือในอุปกรณืการท�างาน		ซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจาก 

การท�างาน	เช่น		ไอระเหยสารทินเนอร์ในงานท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้	ไอระเหยจากสารแลคเกอร์ในงานสานกระเป๋า	สารฟอกย้อมผ้าและ

สารตะกั่วในสี		เป็นต้น

	 3.	 ท่าทางการท�างาน		โดยการท�างานในการท�างานซ�้าๆ		เช่น	กาท�างานที่ต้องก้มๆ	เงยๆ	ตลอดทั้งวัน	หรือการท�างาน
ในท่าทางที่ไม่ถูกต้องเช่นการยกของด้วยท่าทางไม่ถูกวิธี		ท�าให้คนท�างานมีโอกาสเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้

	 4.	 เชื้อโรคชนิดต่างๆ	 เช่น	แบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 โดยมากเชื้อโรคเหล่าน้ีปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบการผลิตหรือ 

บริเวณที่ท�างานอับชื้น

	 หลังจากทราบสาเหตุของความไม่ปลอดภัยอันอาจเกิดอันตรายต่างๆ	 แล้วควรพิจารณาป้องกัน	 โดยแก้ไขจากแหล่ง

ก�าเนิดอันตรายเป็นอันดับแรก		เช่น		การปรับปรุงเครื่องจักรให้มีเสียงดังน้อยลง		การใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกว่าแทนสารเคมีที่เป็น

อันตราย

	 หากไม่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากแหล่งก�าเนิดได้	ให้พิจารณาแก้ไข

ที่ทางผ่านเป็นล�าดับต่อมา	เช่น	การใช้พัดลมเป่าขณะเลื่อยไม้เพื่อระบายฝุ่นไม้ออกจาก

ตัวคนท�างาน	แล้วจึงหันมาพิจารณาที่ตัวคนท�างาน	โดย

	 1.	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		เช่น		การล้างมือหลังจากสัมผัสสารเคมี	

การท�างานด้วยท่าทางที่ถูกต้อง

	 2.	 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	เช่น	หน้ากากปิดปาก	ปิดจมูก

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง	การสวมถุงมือเพื่อลดการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	ส�านักความปลอดภัยแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

โทร	02-448	9139	,	02-448	8338
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

	 1.	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	(พมจ.)

	 2.	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	(ดย.)	โทร.	0-2651-6532

	 3.	ศูนย์ช่วยเหลือสังคม	(OSCC)	โทร.	1300	ตลอด	24	ชั่วโมง

โครงการเงินอดุหนนุเพือ่การเล้ียงดเูดก็แรกเกดิ

	 จ�านวน	600	บาท/คน/เดือน	ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ	

6	 ขวบ	 เด็กที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด	 ต้องเป็นเด็ก

สัญชาติไทย	บิดาและ/หรือมารดามีสัญชาติไทย	อยู่ในครัวเรือน

ยากจนและครวัเรอืนท่ีเสีย่งต่อความยากจน	และไม่ได้รบัสวัสดกิาร 

หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด	จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

ใครมสิีทธิร์บัเงินอดุหนนุบตุร รบัเงินอดุหนนุเดก็แรกเกดิ

	 1.	 อยูใ่นครอบครวัยากจน	หรอืเสีย่งต่อความยากจน 

คือ	ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัว	มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า	3,000	

บาทต่อคนต่อเดือน	หรือต�่ากว่า	36,000	บาทต่อคนต่อปี	โดยน�า

รายได้ของสมาชิก	ทั้งหมดในครอบครัว	หารด้วยจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดในครอบครัว	ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย

	 2.	 มีสัญชาติไทย	(บิดาและมารดา/บิดา	หรือมารดา 

เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

	 3.	 กรณมีารดาเดก็เป็นคนต่างชาต	ิ หรอืไม่มสีถานะ 

ทางทะเบียนราษฎร์	หรือเสียชีวิต	อนุโลมให้บิดาเด็ก	ลงทะเบียน

แทนมารดาเด็กได้	 โดยให้น�าเอกสารหลักฐานของบิดา-มารดา	

ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาย่ืนเพ่ือแสดงความจ�านงขอรับ

สิทธิ์

	 4.	 ต ้องไม่เป็นผู ้ได ้รับเงินช่วยเหลือในการ 

เลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรืออยู่ใน 

ความดูแลของหน่วยงานของรัฐ	เช่น	บ้านพักเด็กและครอบครัว	

สถานสงเคราะห์ของรัฐ	 แต่ถ้าหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจาก

กองทุนประกันสังคม	หรือได้รับเงินสงเคราะห์เป็นครั้งคราว	หรือ

เบี้ยความพิการ	ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

	 5.	 ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ	 หรือบัตรคนจน	 ยังคงมีสิทธ์ิไปลงทะเบียนรับเงิน 

อุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตามปกติ	 หากมีรายได้ไม่เกิน	 36,000	

บาทต่อปี	 โดยผู้ถือบัตรคนจน	 ไม่จ�าเป็นต้องแสดงข้อมูลตาม

แบบรับรองสถานะครัวเรือน	 (ดร.02)	 เพราะมีฐานข้อมูลรายได้

ในบัตรคนจนแล้ว

ลงทะเบียนรับเงินเด็กแรกเกิด	ได้ที่…

	 1.	 ผู้ที่มีภูมิล�าเนาในกรุงเทพมหานคร	 ไปลงทะเบียน 

ได้ที่ส�านักงานเขตตามภูมิล�าเนา

	 2.	 ผู้ที่มีภูมิล�าเนาในต่างจังหวัด	 ไปลงทะเบียนที่

ส�านักงานเทศบาล	 หรือที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลตาม

ภูมิล�าเนา

	 3.	 ผู้ที่มีภูมิล�าเนาในเมืองพัทยา	 ไปลงทะเบียนได้ที่

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

	 4.	 กรณีท�างานหรืออาศัยในต่างภูมิล�าเนา	 อนุโลม

ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ส�านักงานเขตในกรุงเทพ,	เมืองพัทยา	หรือ

เทศบาล	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบยีน

	 1.	 แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ	(แบบ	ดร.01)

	 2.	 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน	(แบบ	ดร.02)

	 3.	 ส�าเนาบัตรประชาชนของบิดา	มารดาของเด็ก

	 4.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก

	 5.	 ส�าเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์	 หรือส�าเนา 

  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	หน้าที่	1

	 6.	 ส�าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด	 (ยื่นหลังคลอดบุตร) 

	 	 ที่ได้รับการรับรองแล้ว

	 7.	 ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย	 ธนาคารออมสิน 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สิทธิและสวัสดิการเด็กสิทธิและสวัสดิการเด็ก
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	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	15	ปี	โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	ระบุว่า

	 •	 ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด�าเนิน 

	 	 การจัดการ	 ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 15	 ปี	 ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ	 

	 	 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	หมายความว่า	 งบประมาณที่รัฐ 

	 	 จัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา	 หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็น 

	 	 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15	ปี

	 •	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	15	ปี	หมายความว่า	การศึกษาตั้งแต่ระดับ 

	 	 ก่อนประถมศึกษา	 (อนุบาล)	 (ถ้ามี)	 ระดับประถมศึกษา	จนถึง 

  มัธยมศึกษาปีที่	 6	 หรือ	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.	 3	 

	 	 หรือเทียบเท่า	 และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษ	 และ 

	 	 การศึกษาสงเคราะห์ด้วย	

นโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี

	 งบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี	 5	 ส่วนด้วยกัน	 คือ	 ค่าจัดการเรียนการสอน	 ค่าหนังสือเรียน	 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน		และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

	 โดยค่าจัดการเรียนการสอน	และค่าหนังสือเรียน		กระทรวงศึกาธิการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาส�าหรับบริหาร

จัดการได้เอง	ตามวัตถุประสงค์		

	 ส�าหรับค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน	ผู้ปกครองจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง	ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายรายหัวที่รัฐอุดหนุน			

โดยผู้ปกครองต้องน�าใบเสร็จ	มีมูลค่าไม่ต�่ากว่าเงินสดที่ได้รับ		มาแสดงกับสถานศึกษา																																																

	 เครื่องแบบนักเรียน	 ประกอบด้วย	 เสื้อ,	 กางเกง	 และกระโปรง	 คนละ	 2	 ชุด/ปี	 กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว	

สามารถซื้อเข็มขัด	 รองเท้า	 ถุงเท้า	 ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้	 กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียน

ปกติและราคาสูงกว่าที่ก�าหนดวงเงิน		อาจซื้อได้เพียง	1	ชุด	อย่างไรก็ตาม	ผู้ปกครองมีสิทธิจะเลือกซื้อชุดนักเรียนของร้านค้าใดก็ได้	

หรือจะรวมกลุ่มกันจ้างกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตัดเย็บให้ก็ได้

	 อุปกรณ์การเรียน	 หมายถึง	 อุปกรณ์การเรียนที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียน	

ประกอบด้วย	แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้	(ระดับประถมศึกษา	ประกอบด้วย	

คณิตศาสตร์	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ)	สมุด	ปากกา	ดินสอ	ยางลบ	ไม้บรรทัด	

เครื่องมือเรขาคณิต	วัสดุฝึก	ICT	(CD)	ส�าหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-		ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 6	 และกระดาษ	 A4	 สีเทียน	 ดินน�้ามันไร้สารพิษ	 ส�าหรับผู้เรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา	

	 ผู้ปกครองจะเลือกซื้ออุปกรณ์ประเภทใดก็ได้	ไม่มีการบังคับ	กระทรวง

แค่ให้แนวทาง	โดยจัดท�ารายการแนะน�าอุปกรณ์ที่ควรซื้อ	โดยจะแบ่งจ่าย	2	ครั้ง 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		หมายถึง	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษา 

จัดขึ้น	ประกอบด้วย

	 1.	 กิจกรรมวิชาการ

	 2.	 กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด	

	 3.	 ทัศนศึกษา

	 4.	 การบริการสารสนเทศ/ICT	
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สิทธิและสวัสดิการผู้พิการ
	 คนพิการ	หมายถึง	บุคคลที่มีความผิดปกติหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย	ทางสติปัญญาหรือจิตใจ	

ประเภทความพิการมี	7	ประเภท		

	 1.	 พิการทางการเห็น

	 2.	 พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

	 3.	 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

	 4.	 พิการจิตใจหรือพฤติกรรม

	 5.	 พิการทางสติปัญญา

	 6.	 พิการทางการเรียนรู้

	 7.	 พิการทางการออทิสติก

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการยืน่ท�าบตัรประจ�าตวัคนพกิาร… 
	 1.	 บัตรประจ�าตัวประชาชนคนพิการ	จ�านวน	1	ฉบับ

	 2.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านคนพิการ	จ�านวน	1	ฉบับ

	 3.	 บัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ดูแล	จ�านวน	1	ฉบับ

	 4.	 ส�าเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล	จ�านวน	1	ฉบับ

	 5.	 รูปถ่าย	1	นิ้ว	ถ่ายมาแล้วไม่เกิน	6	เดือน	จ�านวน	2	รูป

	 6.	 เอกสารรับรองความพิการของสถานพยาบาลของรัฐหรือ

	 	 สถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อ�านวยการประกาศก�าหนด

	 	 เว้นแต่กรณีสภาพความพิการเป็นการพิการโดยประจักษ์

อะไร คอื พกิารโดยประจักษ์… 
	 พิการโดยประจักษ	์ คือ	 สภาพความพิการที่สามารถ	 ขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการได้	 โดยไม่ต้องมีใบรับรองความพิการ	

ได้แก่	คนตาบอด	ไม่มีลูกตาทั้งสองข้าง	คนหูหนวกไม่มีรูทั้งสองข้าง	คนพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไป	หรือขาขาด

ตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไป

คนพกิารกบัสิทธทิีไ่ด้รบั
1. การมบีตัรประจ�าตวัคนพกิาร
	 คนพิการอาจยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการและออกบัตรประจ�าตัวคนพิการได้ที่	 ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 ส�าหรับต่างจังหวัด	 ยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการและออกบัตรประจ�าตัวคนพิการ	 ได้ที่ส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

2. สวัสดกิารเบีย้คนพกิาร
	 คนพิการที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ	และได้ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้แล้ว	มีสิทธิได้รับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 

ทุกคน	เดือนละ	800	บาท

3. การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพกิาร
	 คนพิการมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย	และจัดหาทนายความว่าต่าง	แก้ต่าง	จัดท�านิติกรรมสัญญา	การไกล่เกลี่ย 

หรือการประนีประนอม	และการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ	ในทางคดี

สิทธิและสวัสดิการผู้พิการ
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4. การขจัดการเลือกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อคนพกิาร
	 คนพิการมีสิทธิร้องขอกรณีการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	อาทิ	การปฏิบัติที่แตกต่างกัน	การกีดกัน	การหน่วงเหนี่ยว	

หรือการล�าเอียงจากเหตุแห่งความแตกต่างของเพศ	อายุ	ศาสนา	ภาษา	สภาพความพิการ

5. การจัดบรกิารล่ามภาษามอื
	 คนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อสารความหมาย	 มีสิทธิได้รับบริการล่ามภาษามือ	 ได้แก่	 การใช้บริการทางการแพทย์	

การสมัครงาน	การร้องทุกข์	หรือเป็นพยาน	การเข้าร่วมสัมมนา	หรือการฝึกอบรม

6. การสนบัสนนุผูช่้วยคนพกิาร
	 คนพิการที่มีความเดือดร้อนต้องการได้รับการช่วยเหลือ	 มีสิทธิได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตร 

ที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้

7. การแพทย์และสุขภาพ
	 คนพิการมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ	โดยได้รับบริการตรวจวินิจฉัย	การแนะแนว	ให้ค�าปรึกษา	การรักษา	ฟื้นฟ ู

รวมถึงการจัดหา	ซ่อมแซม	หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ	เป็นต้น

8. การศึกษา
	 คนพิการทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงปริญญาตรี	 พร้อมท้ังการได้รับ

เทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวก	สื่อ	บริการ	และความช่วยเหลืออื่นใด	ทางการศึกษา

9. การปรบัสภาพทีอ่ยูอ่าศัย
	 คนพิการที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	มีสิทธิได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	 เช่น	 การปรับปรุง

ห้องน�้า	ราวจับ	พื้นผิวทางเดิน	เป็นต้น

10. การลดหย่อนภาษีของคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
	 คนพิการที่มีรายได้ไม่เกิน	190,000	บาทต่อปี	มีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษี	และผู้ดูแลคนพิการ	ที่อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ	

สามารถลดหย่อนภาษี	ได้คนละ	60,000	บาทต่อปี

11. การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะส�าหรบัคนพกิาร
	 คนพิการมสีทิธิได้รบัการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า	BTS	และรถไฟฟ้าใต้ดิน	ทุกสถาน	ีและได้รบั

ลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะ	ขสมก.	รถไฟ	เครื่องบิน	ครี่งราคา

12. การมงีานท�า
	 คนพิการมีสิทธิได้รับการส่งเสริมอาชีพ	โดยสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ

ต้องจ้างงานคนพิการ	ในอัตราส่วนพนักงานทั่วไป	100	คน	ต่อการจ้างงานคนพิการ	1	คน

13. บรกิารกูย้มืเงินประกอบอาชพีส�าหรบัคนพกิารและผูด้แูลคนพกิาร
	 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอรับบริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

รายละไม่เกิน	60,000	บาท	โดยไม่เสียดอกเบี้ย		แต่ต้องผ่อนช�าระคืนไม่เกิน	5	ปี		
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กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
	 เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึง	และเป็นธรรม	โดยยึดหลัก

	 1.	 พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและ

	 	 ผู้ช่วยเหลือคนพิการ

	 2.	 สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

	 3.	 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทุนฯ

รูปแบบการให้บรกิาร
 1. การให้บรกิารกูย้มืเงินประกอบอาชพี
	 	 เป็นการให้บริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	

เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายบุคคลรายละ

ไม่เกิน	 60,000	 บาท	 หรือรายกลุ่ม	 กลุ่มละไม่เกิน	 1	 ล้านบาท	

ผ่อนช�าระคืนในเวลาไม่เกิน	5	ปี	โดยไม่เสียดอกเบี้ย

 2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชวิีตคนพกิาร
	 	 สนับสนุนโครงการตามระเบียบคณะกรรมการ 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 ว่าด้วยการ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ	

 3. การส่งเสรมิการจ้างงานคนพกิาร
	 	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานท�า	 มีรายได้ 

ส�าหรับการด�ารงชีพ	ลดภาระของสังคม	และพัฒนาให้คนพิการ

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น	 ตลอดจนสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้

อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

	 	 -	 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ	

และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างาน	 ในสัดส่วนของ

พนักงานที่มิใช่คนพิการ	จ�านวน	100	คน	ต่อคนพิการ	1	คน

	 	 -	 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ	

และหน่วยงานของรัฐที่มิได้รับคนพิการเข้าท�างานตามจ�านวน 

ที่ก�าหนด	ให้ส่งเงินเข้ากองทุนฯ	แทนการจ้างงานคนพิการ

	 	 -	 ในกรณีท่ีนายจ้างหรือสถานประกอบการ	

และหน่วยงานของรัฐ	 ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าท�างานตาม	 

หรอืไม่ประสงค์จะส่งเงนิเข้ากองทุน	 ให้นายจ้างหรอืสถานประกอบการ 

และหน่วยงานของรัฐ	 ให้สัมปทาน	 จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้า

หรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงาน	ฝึกงาน	หรือให้ความช่วยเหลือ

อื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

	 	 	 	 	 โทรศัพท์			02	106	9300	(Call	Center)	โทรสาร	02	106	9316
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 ผู้สูงอาย	ุหมายความถึง	บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมี	สัญชาติไทย	ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง	

การส่งเสริม	และการสนับสนุน	ในด้านต่างๆ	ดังนี้

	 1	 ด้านการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข		ที่จัดไว้โดยให้ความ	สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ		

	 2	 ด้านการศึกษา	การศาสนา	และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน	ชีวิต		

	 3	 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม	

	 4	 การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	การรวมกลุ่ม	ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

	 5	 การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน	 อาคาร	 สถานที่	 ยานพาหนะหรือการบริการ 

  สาธารณะอื่น

	 6	 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม	

	 7	 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ	เช่น		พิพิธภัณฑสถาน	แห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติ		เป็นต้น

	 8	 การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก	 แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 หรือ 

  ถูกทอดทิ้ง	

	 9	 การให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี	หรือ	ในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

	 10	 การจัดที่พักอาศัย	อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่าง	ทั่วถึง

	 11	 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

	 12	 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี	

	 13	 ด้านการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน	ให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ			และผู้เลี้ยงดูบิดา	มารดา	

	 14	 ด้านกองทุนผู้สูงอายุ	 ผู้สูงอายุได้รับการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล	 และรายกลุ่ม	 โดยต้องช�าระคืนเป็น 

	 	 รายงวด	ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	ปืโดยไม่มีดอกเบี้ย

	 15	 การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	โทรศัพท์	0-2282-4206,	0-2659-6260-2	

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
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ส�าหรับสิทธิประโยชน์ทั้ง	15	ด้านที่ผู้สูงอายุจะได้รับ		ที่ส�าคัญ	ได้แก่

การสงเคราะห์เบีย้ยงัชพีตามความจ�าเป็นอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม
คณุสมบตัขิองผูม้สิีทธจิะได้รบัเงินเบีย้ยงัชพี
	 1.	 มีสัญชาติไทย

	 2.	 มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

	 3.	 มีอายุหกสิบปีขึ้นไป	ซึ่งได้ลงทะเบียน	และยื่นค�าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 4.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

ขัน้ตอนการยืน่ค�าขอรบัเงินเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ
	 ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี	 ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป	 ในปีงบประมาณถัดไป	 ลงทะเบียนและยื่น 

ค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล�าเนา	ณ	ส�านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด

หลักฐานการยืน่ขอรบัเงิน
	 1.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส�าเนา

	 2.	 ทะเบียนบ้านพร้อมส�าเนา

	 3.	 สมดุบัญชเีงนิฝากธนาคารพร้อมส�าเนา	 ส�าหรบักรณีท่ีผูข้อรบัเงินเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุประสงค์ขอรบัเงนิเบีย้ยังชพีผ่านธนาคาร 

การส้ินสุดการได้รบัเงินเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุสิทธขิองผูไ้ด้รบัเงินเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายจุะส้ินสุดลงในกรณี ต่อไปนี้
	 1.	 ตาย

	 2.	 ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

	 3.	 แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีตนมีสิทธิได้รับเงิน 

	 	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2552	โดยยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันได	ดังนี้	

	 อายุ	60-	69	ปี	600	บาท/เดือน	 อายุ	70-	79	ปี	700	บาท/เดือน

	 อายุ	80-	89	ปี	800	บาท/เดือน	 อายุ	90	ปีขึ้นไป	1,000	บาท/เดือน
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การจัดการศพตามประเพณี
	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง	การส่งเสริม	

และการสนับสนุน	การสงเคราะห์	การจัดการศพตามประเพณี	ให้ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	สงเคราะห์ 

และจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	ให้แก่ครอบครัวที่เสียชีวิต	ซึ่งมีฐานะยากจน	ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน	30,000	บาทต่อปี	

จ�านวนรายละ	2,000	บาท	มีหลักเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน	ดังนี้

คุณสมบัติผู้สูงอายุ	

	 -	 มีอายุตั้งแต่	60	ปี	บริบูรณ์ขึ้นไป	มีสัญชาติไทย

	 -	 เป็นผู้สูงอายุมีฐานะยากจนตามเกณฑ์	 จปฐ.	 ของกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	 หรือ	 กรุงเทพมหานคร	

หรือเมืองพัทยา	

	 -	 ไม่มีญาติ	 หรือมีญาติ	 แต่ฐานะยากจน	 ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้	 หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับ 

การส�ารวจ	จปฐ.	 ให้นายกเทศมนตรี	หรือนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือก�านัน	หรือผู้ใหญ่บ้าน	หรือประธานชุมชน	หรือ 

ผู้อ�านวยการเขต	 หรือนายอ�าเภอ	 หรือนายกเมืองพัทยา	 ออกหนังสือรับรองการยื่นค�าขอให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณ ี

ยื่นค�าขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	หรือภูมิล�าเนาที่ถึงแก่ความตาย	ในขณะถึงแก่ความตาย

	 -	 กรุงเทพมหานคร	ยื่นที่ส�านักงานเขต	

	 -	 จังหวัดอื่น	ยื่นที่	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	หรือที่ว่าการอ�าเภอ	หรือเมืองพัทยา	หรือ

เทศบาล	หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล

ระยะเวลาที่ยื่นค�าขอ			ภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับการออกใบมรณบัตร

เอกสารในการยื่นค�าขอ	

	 -	 ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ	พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ

	 -	 บัตรประจ�าตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ยื่นค�าขอ	พร้อมส�าเนา	1	ฉบับ

	 -	 หนังสือรับรองว่าผู้ย่ืนค�าขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	 รับรองโดยนายอ�าเภอ	 หรือ 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือก�านัน	หรือผู้ใหญ่บ้าน	หรือประธานชุมชน	(ผู้ยื่นค�าขอกับผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน)

	 ทั้งนี้	สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	กรมกิจการผู้สูงอายุ	โทร.	0	2642	4305

กองทนุผูสู้งอายุ
	 กองทุนผู้สูงอายุ	สนับสนุน	2	กิจกรรม	ดังนี้

	 1.	 การสนับสนุนโครงการ

	 	 •	 โครงการขนาดเล็ก	 	 :		ในวงเงินไม่เกิน	50,000	บาท

	 	 •	 โครงการขนาดกลาง	 :		ในวงเงิน	50,000-	300,000	บาท

	 	 •	 โครงการขนาดใหญ่	 :		ในวงเงินเกิน	300,000	บาท

	 ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน	

	 	 •	 มีวัตถุประสงค์	และกระบวนการในการด�าเนินงานชัดเจน

	 	 •	 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล	หรือหน่วยงาน	หรือประชาชน

  • โครงการของหน่วยงานภาครฐัควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนท่ีไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้	และไม่เป็นโครงการต่อเนือ่ง

  •	 เป็นโครงการขององค์กรเอกชน	หรือองค์กรของผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ	และ 

แหล่งทุนอื่นๆ	หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

	 2.	 การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

	 	 •	 ให้กู้ยืมรายบุคคล	ได้คนละไม่เกิน	30,000	บาท

	 	 •	 ให้กู้ยืมเป็นรายกลุ่มๆ	ละไม่น้อยกว่า	5	คน	ได้กลุ่มละไม่เกิน	100,000	บาท

	 	 •	 การกู้ยืมทั้งรายบุคคล	และรายกลุ่ม	ต้องช�าระคืนเป็นงวด	ไม่มีดอกเบี้ย	ในเวลาไม่เกิน	3	ปี

เอกสารในการยื่นกู้		

	 	 •	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้กู้	และผู้ค�้าประกัน

	 	 •	 ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้	และผู้ค�้าประกัน

	 	 •	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวคู่สมรสและทะเบียนบ้าน	(ถ้ามี)

	 	 •	 หนังสือรับรองเงินเดือน	(ชึ่งออกให้ไม่เกิน	90	วัน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม		ได้ที่		กรมกิจการผู้สูงอายุ		โทร.	02	651	6902,		02	651	6480
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	 “กองทุนการออมแห่งชาติ	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

การออมทรัพย์ของสมาชิก	และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่าย

บ�านาญ	และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชกิเม่ือสิน้สมาชกิภาพ”

ผูม้สิีทธสิมคัร กอช.
	 -	 สัญชาติไทย	อายุ	15-60	ปี

	 -	 ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	อส.	อพปร.	อปท.	อช.ลูกจ้าง

	 -	 นักเรียน	นักศึกษา	เกษตรกร	ค้าขาย	รับจ้างทั่วไป	ขับรถรับจ้าง

	 -	 ผู้ประกันตน	ม.40	ทางเลือกที่	1	(ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ

	 	 70	บาท	ได้รับเงินชดเชยกรณีเจ็บป่วย	ตาย	พิการ	และไม่มีบ�าเหน็จบ�านาญ)

กองทุนการออมแห่งชาติ 
หรือ กอช.

กองทุนการออมแห่งชาติ 
หรือ กอช.

ประเด็นส�าคัญ กอช.

1)	การส่งเงินของสมาชิก มีความยืดหยุ่น	 ไม่จ�าเป็นต้องส่งเท่ากันทุกเดือน	 หากเดือนไหนไม่มีไม่ต้อง

ส่งเงิน

ส่งขั้นต�่า	50	บาท/ครั้ง/เดือน

สูงสุด	13,200	บาทต่อปี

2)	เงินสมทบจากรัฐ ตัวอย่างยอดเงินสมทบเมื่ออายุครบ	60	ปี

1)	เริ่มออมอายุ	15	ปี	ได้เงินสมทบ	40,200	บาท

2)	เริ่มออมอายุ	40	ปี	ได้รับเงินสมทบ	21,600	บาท

3)	ช่องทางการสมัคร ธ.กรุงไทย		ธ.ออมสิน		ธ.ก.ส.		ธอส.

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

คลังจังหวัด

เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน

4)	รูปแบบการรับเงินบ�านาญ ขั้นต�่า	600	บาท/เดือน

สูงสุด	7,380บาท/เดือน	ตลอดชีวิต

5)	ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สูงสุด	13,200	บาท/ปี

6)	กรณีลาออก ได้รับเงินคืนภายใน	15	วัน	(นับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน)

7)	กรณีผู้สมัครพิการ ผู้พิการทุกประเภท	สามารถสมัครได้
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 วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน	ในการด�าเนินคดี	การปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	และการให้ความรู้

ทางกฎหมายแก่ประชาชน	

ภารกจิส�าคญัในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	จึงประกอบไปด้วย
	 1.	 การช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี	 เช่น	 ค่าจ้างทนายความ	 ค่าธรรมเนียมศาล	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 ประกอบด้วย	

ค่าที่พัก	ค่าเดินทาง	เป็นต้น

	 2.	 การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	โดยส�านักงานกองทุนจะเป็นนายประกันด�าเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือ

จ�าเลย

	 3.	 การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การถูกขังเกิน 

ศาลยกฟ้องเนื่องจากเป็นแพะขาว	เป็นต้น

	 4.	 การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ขัน้ตอนง่ายๆ การขอรบับรกิารกองทนุยตุธิรรม
	 1.	 ขอรับบริการที่ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ	หรือ	ส�านักงานกองทุนยุติธรรม	โดย

	 	 -	 ยื่นค�าขอด้วยตนเอง

	 	 -	 ยื่นค�าขอเเทน	เช่น	สามี	ภริยา	ที่จดทะเบียนสมรส	ผู้เเทนโดยชอบธรรม

	 	 -	 มอบอ�านาจ	ให้ยื่นค�าขอเเทน

	 2.	 บอกหรืออธิบายปัญหา	ข้อเท็จจริง	และหลักฐานให้เจ้าหน้าที่	เพื่อประโยชน์ในการใช้ความช่วยเหลือ

	 3.	 เจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	ปัญหาข้อพิพาท	กฎหมาย	การด�าเนินคดี	และสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

	 4.	 เจ้าหน้าที่กลั่นกรองค�าขอรับความช่วยเหลือ

	 	 -	 ส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	 มอบเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมด�าเนินการ	(ตามข้อ	5	)

	 5.	 เจ้าหน้าที่เสาะหาข้อเท็จจริง	เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม	เช่น	สอบปากค�า	ลงพื้นที่	ตรวจสอบความประพฤติ

	 6.	 คณะกรรมการหรือประธานพิจารณาค�าขอและเเจ้งผลให้ผู้ขอรับความช่วยเหลือทราบ	 ภายใน	 7	 วันหลังจากพิจารณา 

ความช่วยเหลือจากกองทนุยตุธิรรม
	 	 -	 ค่าทนายความ	ค่าธรรมเนียมศาล	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ในการด�าเนินคดี

	 	 -	 การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย

	 	 -	 ค่ารักษาพยาบาล	 ค่าฟื้นฟูร่างกายจิตใจ	 ค่าขาดรายได้	 ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือได้รับ 

	 	 	 ผลกระทบ

	 	 -	 ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

การตรวจสอบสถานะค�าขอ 

							กระบวนการพิจารณาค�าขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมมีระยะเวลาไม่เกิน	45	วัน	ตั้งแต่วันที่รับค�าขอ	จนถึงวันที่แจ้ง

ผลการพิจารณา	ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของค�าขอรับความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์	www.jfo.moj.go.th	เพื่อตรวจสอบ 

สถานะการด�าเนินงานพิจารณาค�าขอ

กองทุนยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม
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