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ส่ วนที 2 ความรู้ เกียวกับกฎหมายประกาศและระเบียบทีเกียวข้ องกับผู้สูงอายุ
กฎหมายเกียวกับผู้สูงอายุ
กฎหมายเกี ยวกับผู้สูง อายุทีมี ค วามสําคัญคื อพระราชบัญญัติ ผู้สู งอายุ พ.ศ.2546 เป็ น
กฎหมายที บัญญัติขึ นเพือคุ ้มครอง ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ต่อสิ ทธิ และประโยชน์ของผู้ สูงอายุที
สําคัญ และเมือได้มีประกาศใช้บังคับ หน่วยวงานของรัฐทีเกียวข้องกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับ
นี ได้ออกระเบียบ ออกประกาศ เกียวกับผู้ สูงอายุขึ นบังคับใช้เพือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ งจะ
ได้ยกกฎหมายหลั กและกฎหมายทีเกียวข้องตามลํ าดับ ดังนี
พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เหตุผลในการประกาศใช้ เพือให้การดํ าเนินงานเกียวกับการคุ ้มครองการส่ งเสริ ม และการ
สนับสนุ น ต่ อสิ ทธิ และประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีหลักเกณฑ์สําคัญ ดังนี
1. การกําหนดคํานิยาม
“ผู้ สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ งมีอายุเกินหกสิบปี บริ บูรณ์ขึ นไปและมีสัญชาติไทย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้ สูงอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติ
“รัฐมนตรี ผู้ รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรี เจ้าสังกัดของหน่ วยงานที ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเกียวกับการคุ ้มครองการส่งเสริ ม และการสนับสนุนผู้ สูงอายุ
2. กําหนดให้ มีคณะกรรมการผู ้สูงอายุแห่ งชาติ
คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติ เรี ยกโดยย่อว่า “กผส.” ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
(2) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์เป็ นรอง
ประธานกรรมการ คนทีหนึ ง
(3) ประธานสมาคมสภาผู้ สูงอายุแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นคริ นทราบรมราชชนนีเป็ นรองประธานกรรมการ คนทีสอง
(4) ปลัด กระทรวงต่ าง ๆ เช่ น ปลัด กระทรวงการคลัง ปลัด กระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย
ปลัด กระทรวงแรงงาน ปลัด กรุ งเทพมหานคร ผู้อ ํานวยการสํานัก งบประมาณ เลขาธิ ก าร
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คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถั มภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็ นกรรมการโดยตํ าแหน่ง
(5) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิซึ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั งจากผู้แทนองค์ก รเอกชนที
เกียวข้องกับงานในด้านการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผู้ สูงอายุจ ํ านวนไม่เกินห้าคน
3. อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการผู ้สูงอายุ สรุ ปได้ด ังนี
(1) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกียวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการ
สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้ สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั งนี
ต้องส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สถาบันครอบครัวได้ มีส่วนร่ วมในการช่ วยดูแลผู ้สูงอายุ
(2) พิจารณาให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่ วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเกียวกับการสงเคราะห์และการพั ฒนาผู้ สูงอายุ
(3) กํา หนดระเบี ย บเกี ยวกับ ผู้สูง อายุ เช่ น การบริ หารกองทุ น การจัด หา
ผลประโยชน์และการจัดการกองทุน กํ าหนดระเบียบเกียวกับการพิจารณาอนุม ั ติการจ่ายเงินเพือการ
คุ ้มครองการส่งเสริ ม และการสนับสนุนผู้ สูงอายุกํ าหนดระเบียบเกียวกับการจัดทํารายงานสถานะ
การเงินและการบริ หารกองทุน กําหนดระเบียบเกียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน
4. ให้ มีหน่ วยงานรับผิดชอบการดําเนินการเกียวกับผู ้สูงอายุและอํานาจหน้ าที
ให้สํานักส่งเสริ มและพิทักษ์ผู้ สูงอายุสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาสคนพิการและผู้ สูงอายุกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์มี
อํ านาจหน้าทีดํ าเนินการต่างๆเกียวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นทีเกียวข้องกับ
ผู้ สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุ รการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้มีอ ํานาจหน้าที
ดังต่อไปนี
(1) จัดทําแนวทางปฏิบัติ ตามนโยบายและแผนหลักเกี ยวกับการคุ ้มครอง การ
ส่งเสริ ม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้ สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ
(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจ ัย และพัฒนาเกียวกับงานคุ ้มครอง ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนทีเกียวข้องกับผู้ สูงอายุ
(3) เป็ นศูน ย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรื อ
กิจกรรมเกียวกับผู้ สูงอายุ
(4) สร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุในชุมชน
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(5) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วน
ภูมิภาค ราชการบริ หารส่วนท้องถิ น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอืนในการจัดให้ผู้ สูงอายุได้รับ
การคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
(6) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรื อแก้ไขกฎหมายที
เกียวกับการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้ สูงอายุ
(7) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
5. ให้ การคุ ้มครองส่ งเสริมและสนับสนุนผู ้สูงอายุ
ผู้ สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นในด้านต่างๆ
ดังนี
(1) การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทีจัดไว้ โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็ วแก่ผู้ สูงอายุเป็ นกรณี พิเศษ
(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิต
(3) การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพทีเหมาะสม
(4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มใน
ลั กษณะเครื อข่ายหรื อชุมชน
(5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ ผู้สูงอายุในอาคาร
สถานที ยานพาหนะหรื อการบริ การสาธารณะอืน
(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(7) การยกเว้ นค่าเข้าชมสถานทีของรัฐ
(8) การช่วยเหลือผู้ สูงอายุซึ งได้รับอั นตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อถูกทอดทิ ง
(9) การให้ค ํ าแนะนําปรึ กษา ดํ าเนินการอืนทีเกียวข้องในทางคดี หรื อในทางการ
แก้ไขปัญหาครอบครัว
(10) การจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื องนุ่งห่มให้ตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึง
(11) การสงเคราะห์เบี ยยั งชีพตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึงและเป็ นธรรม
(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
6. การจัดตั งกองทุนผู ้สูงอายุและคณะกรรมการบริหารกองทุน
6.1 ให้จ ัด ตั งกองทุ น ในสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพและพิทัก ษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ ด ้อยโอกาส คนพิการและผู้ สูงอายุ เรี ยกว่า “กองทุนผู้ สูงอายุ” เพือเป็ นทุนใช้จ่ายเกียวกับการ
คุ ้มครอง การส่งเสริ มและการสนับสนุนผู้ สูงอายุ
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6.2 ให้มีคณะกรรมการบริ หารกองทุนคณะหนึ งประกอบด้วยปลัดกระทรวงการ
พั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์ เป็ นประธานกรรมการผู้ อ ํ านวยการสํานักงานส่งเสริ มสวั สดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาสคนพิการและผู้ สูงอายุเป็ นรองประธานกรรมการ ผู้ แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้ แทนสํานักงบประมาณผู้ แทนกรมบัญชีกลางและผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งคณะกรรมการ
แต่งตั งจํ านวนห้าคนในจํ านวนนี ต้องเป็ นผู้ แทนองค์กรของผู้ สูงอายุจ ํานวนหนึ งคนผู้ แทนองค์กร
เอกชนทีเกียวข้องกับงานในด้านการคุ ้มครอง การส่ งเสริ มและการสนับสนุ นสถานภาพ บทบาท
และกิจกรรมของผู้ สูงอายุจ ํ านวนหนึ งคนและผู้ มีความรู้ความเชียวชาญในการระดมทุนจํ านวนหนึ ง
คนเป็ นกรรมการ และให้ผู้อ ํานวยการสํา นัก ส่ งเสริ มและพิ ทัก ษ์ผู้สู งอายุเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
7. การลดหย่อนภาษี
7.1 ผู้ บริ จาคเงินหรื อทรัพย์ สินให้แก่กองทุนมีสิทธิน ําไปลดหย่อนในการคํานวณ
ภาษีเงินได้ หรื อได้รับการยกเว้ นภาษีสําหรับทรัพย์ สินทีบริ จาคแล้ วแต่กรณี
7.2 ผู้ อุปการะเลี ยงดูบุพการี ซึ งเป็ นผู้ สูงอายุทีไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยั งชีพผู้
นั นมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
เมือมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ.2546 แล้ ว ได้ มีประกาศ ระเบียบต่ าง ๆ
เพือให้ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังนี
1. ประกาศสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื องกํา หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิด ชอบในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ
1.1 กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงาน
รัฐทีเกียวข้องดํ าเนินการเรื อง การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุข
1.2 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เป็ นหน่ วยงานหลัก
รับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการเรื อง การศึกษา ศาสนา และข้อมูล
ข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ก ับการเนินชีวิต
1.3 กระทรวงแรงงาน เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงานที
เกียวข้องในการดํ าเนินการ เรื อง การประกอบอาชีพหรื อฝึกอาชีพทีเหมาะสม
1.4 กระทรวงคมนาคม เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานที
เกียวข้องในการดํ าเนินการ เรื อง การอํ านวยความสะดกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุใน
ยานพาหนะและการช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
1.5 กระทรวงยุติธรรม เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานที
เกียวข้องในการดํ าเนินการเรื องการให้ค ํ าแนะนํา ปรึ กษา ดํ าเนินการอืนทีเกียวข้องในทางคดี
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1.6 กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงาน
ทีเกียวข้องในการดํ าเนินการเรื องการอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุใน
อาคารสถานที และการสงเคราะห์เบี ยยั งชีพตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึงและเป็ นธรรม
1.7 กระทรวงการท่ องเที ยวและกี ฬา เป็ นหน่ ว ยงานหลัก รั บผิด ชอบ
ร่ วมกับหน่วยงานทีเกียวข้องในการดํ าเนินการเรื อง การอํ านวยความสะดวกสถานทีท่องเทียว และ
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1.8 กระทรวงวั ฒนธรรม เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงาน
ทีเกียวข้องในการดํ าเนินการเรื องการจัดบริ การเพืออํ านวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน
หอจดหมายเหตุ ฯ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม
1.9 กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั งคงของมนุ ษย์ เป็ นหน่วยงาน
หลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานทีเกียวข้องในการดํ าเนินการเรื อง
1) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางสังคม
การร่ วมกลุ่มในลั กษณะเครื อข่าย
2) การอํา นวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยตรงแก่
ผู้ สูงอายุในการบริ การสาธารณอืน ๆ
3) การช่วยเหลือผู้ ซึ งอายุซึ งได้รับอั นตรายจากการถูกทารุ ณกรรม
หรื อถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ ง
4) การให้ ค ํา แนะนํา ปรึ กษา ดํา เนิ น การอื นที เกี ยวข้อ งใน
ทางแก้ไขปัญหาครอบครัว
5) การจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื องนุงห่
่ มให้ตามความจําเป็ น
อย่างทั วถึง
6) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ต่ อ มาหน่ วยงานทีรั บ ผิด ชอบตามประกาศสํ านัก นายรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ อกประกาศเพือให้
ดําเนินการตามความรับผิดชอบ ดังนี
(1) ประกาศกระทรวงคมนาคม
ก. อํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในส่ วนทีเกียวข้อง
กับการขนส่ งสาธารณะในความรับผิดชอบ เช่น ในอาคาร สถานที ยานพาหนะหรื อการบริ การ
สาธารณอืน
ข. ลดอั ตราค่าโดยสารยานพาหนะ
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(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ก. จัด บริ ก ารข้อมูลข่ าวสารให้ค รอบคลุมการศึก ษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอั ธยาศั ย รวมทั งการทํ าข้อมูลทางการศึกษา การ
ฝึ กอบรมสําหรับผู้ สูงอายุ
ข. จัดบริ การการศึกษาอย่างต่อเนื องทั งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศั ยให้แก่ผู้ สูงอายุ
ค. สนับสนุนสือทุกประเภทให้มีรายการสําหรับผู้ สูงอายุ
ง. ส่งเสริ มให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือ ผูส้ ูงอายุ
จ. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดศูนย์ การเรี ยนรู้ในชุมชนแก่ผู้ สูงอายุ
ฉ. คุ ้มครองการผลิตสือความรู้และสื ออิเลคทรอนิ คส์ให้แก่ผู้ สูงอายุในการศึกษา
ขั นพื นฐานถึงอุดมศึกษา
ช. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจ ัยเพือเพิ มพูนองค์ความรู้ดน้า ผู้ สูงอายุ
(3) ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
ก. ให้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดดําเนินการดังนี
ก) จัดสถานที โต๊ะ เก้าอี ให้บริ การผู้ สูงอายุไว้ เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
ข) ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุเป็ นลํ าดับต้นหรือเป็ นกรณี พิเศษ โดยเน้นบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ
ค) จัดสิ งอํ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ สูงอายุ เช่น รถเข็นนั ง ไม้เท้า ราว
อุปกรณ์ในห้องนํ า
ง) จัดทํ าแผนผั งช่องทางการให้บริ การทีเหมาะสมกับผู้ สูงอายุ
จ) เป็ นศูนย์ก ลางในการประสานขอความร่ ว มมือ รวมทั งรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ นและประชาชนใน
จังหวั ดให้ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับการอํ านวยความสะดวกและความปลอดในการให้บริ การ
แก่ผู้ สูงอายุ
ฉ) จัดทํ าโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพืออํ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการให้บริ การแก่ผสู ูงอายุทีอยู่ในพื นที เช่นการออกหน่วยเคลือนที
ข. ให้ กรมพัฒนาสั งคมและสวัสดิการ และหน่ วยงานในสั งกัดกรมพัฒนาสั งคม
และสวัสดิการดําเนินการ ดังนี
ก) จัดสถานที โต๊ะ เก้าอี ให้บริ การผู้ สูงอายุไว้ เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
ข) ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุเป็ นลํ ดา ับต้นหรื อเป็ นกรณี พิเศษ โดยเน้นบริ การ
แบบเบ็ดเสร็ จ
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ค) จัดสิ งอํ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ สูงอายุ เช่น รถเข็นนั ง ไม้เท้า ราว
อุปกรณ์ในห้องนํ า
ง) จัดทํ าแผนผั งช่องทางการให้บริ การทีเหมาะสมกับผู้ สูงอายุ
จ) เป็ นศูน ย์กลางในการประสานขอความร่ วมมื อ รวมทั งรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกขน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ นและประชาชนใน
จังหวั ดให้ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับการอํ านวยความสะดวกและความปลอดในการให้บริ การ
แก่ผู้ สูงอายุ
ฉ) จัดทํ าโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพืออํ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการให้บริการแก่ผูสูงอายุทีอยู่ในพื นที เช่นการออกหน่วยเคลือนที
ช) จัดทํ ามาตรฐานในการจัดบริ การสํารับผู้ สูงอายุในสถานสงเคราะห์
ซ) จัดสถานทีของหน่วยงานให้ผู้ สูงอายุจ ัดกิจกรรม หรื อประชุม หรื อเป็ น
ศูนย์ กลางการดํ าเนินงานของผู้ สูงอายุ
ค. ให้ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุ นศูนย์พ ัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) ซึ งเป็ นองค์กรของประชาชนภายใต้การสนับสนุนและกํากับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นเพือเป็ นศูนย์ เผ้ าระวั งปัญหาของผู้ สูงอายุและครอบครัว
ง. ให้ การเคหะแห่ งชาติ จัดสถานทีและให้มีอุปกรณ์สําหรับบริ การผู้ สูงอายุทีอยู่
อาศั ยในพื นทีของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
จ. ให้ สํานักงานส่ งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู ้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู ้ สูง อายุ เป็ นศูนย์กลางในการประสานความร่ ว มมือ รวมทั งรณรงค์และประชาสัมพัน ธ์ให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน และองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ นและประชาชนตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญเกียวกับการอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุ
ฉ. ให้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ อํ านวยความสะดวกแก่
ผู้ สูงอายุในหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้ สูงอายุทียากจนและประสบปั ญหาในการเดินทางมาขอรับบริ การ
โดยทําหน้าทีรั บเรื อง สอบข้อเท็จจริ งเบื องต้น และประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุ ษย์จ ังหวัด และหน่ ว ยงานต่ าง ๆ รวมทั งประสานการจัด พาหนะเดิ นทางนํา
ผู้ สูงอายุไปรับบริ การหรื อร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื องการบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ขทีจัด
ไว้ โดยให้ความสะดวกรวดเร็ วแก่ผู้ สูงอายุเป็ นกรณี พิเศษ ดังนี
ก) ให้จ ัดช่องทางเฉพาะสําหรับผู้ สูงอายุแยกจากผู้ รับบริ การทั วไปในแผนกผู้ ป่วยนอก
ข ) กํ าหนดขั นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุ โดยปิ ดประกาศไว้
ให้ชัดเจนและให้มีการประชาสัมพั นธ์ในระหว่างให้บริ การด้วย
(5) ประกาศกระทรวง
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ก) จัด ให้มีมาตรฐานการให้บริ ก ารอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรั บ
ผู้ สูงอายุในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และสถานทีจัดกิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะและวั ฒนธรรม
ข) ลดอั ตราค่าเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปและวั ฒนธรรมตามความเหมาะสม
ค) ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม
ง) รณรงค์ให้ประชาชนเน้น ถึงความเหมาะสมและตระหนัก ถึง การให้ค วาม
ช่วยเหลืออํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ สูงอายุ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน
หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม
(6) ประกาศกระทรวงยุติธรรม
ก. ให้ค ํ าแนะนํา ปรึ กษา ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และประสานงานกับสภา
ทนายความในการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี
ข. ประสานงานกับหน่ ว ยงานหรื อองค์กรทีเกียวข้อง เพือขอรั บ การสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายทีพึงมีและตามความจํ าเป็ นในการดําเนิ นการให้ความช่วยเหลือผู้ สูงอายุในการว่าต่างแก้
ต่างคดี
ค. เผยแพร่ และให้ค วามรู้ เกี ยวกับสิ ทธิ และเสรี ภ าพตามทีกฎหมายกําหนดแก่
ผู้ สูงอายุ
(7) ประกาศกระทรวงการท่ องเทียวและกีฬา
ก. กําหนดมาตรฐานการบริ การอํ านวยความสะดวกสําหรับผู้ สูงอายุในสถานที
ท่องเทียว หรื อสนามกีฬา หรื อสถานออกกํ าลั งกายอืน ๆ
ข. ประสานงานกับหน่ วยงานที เกี ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชนสนับสนุ น การ
ให้บริ การเพืออํ านวยความสะดวกปลอดภัยและลดอั ตราค่าเข้าชม การร่ วมกิจกรรมสําหรับผู้ สูงอายุ
ในสถานทีท่องเทียว สนามกีฬาหรื อสถานออกกํ าลั งกาย
ค. ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมท่องเทียว กีฬาและนันทนาการสําหรับผู้ สูงอายุ
ก) ปฏิบัติงานร่ วมกันหรื อสนับสนุ น หน่ ว ยงานทีเกียวข้องจัด กิจกรรม
ท่องเทียวกีฬาและนันทนาการสําหรับผู้ สูงอายุ
ข) จัดให้มีบริ การและส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมยามว่างและการพั กผ่อน
สําหรับผู้ สูงอา
(8) ประกาศกระทรวงแรงงาน
คุ ้มครอง ส่งเสริ ม สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือฝึ กอาชีพทีเหมาะสมสําหรับ
ผู้ สูงอายุ ดังนี
ก. ให้สํานัก งานจัด หางานทุกแห่ งจัดให้มีเจ้าหน้าทีให้ค ําปรึ กษาเกียวกับข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานและบริ การจัดหางานทีตรงตามความต้องการของผู้ สูงอายุ
ข. จัดอบรมทักษะอาชีพหรื อฝึ กอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุตามอั ธยาศั ย
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ค. ให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพและตําแหน่ งงานสําหรับผู้ สูงอายุเป็ นการ
เฉพาะ ณ สํานักงานจัดหารงานทุกแห่ง
ง. จัดหาอาชีพทีเหมาะสมตามควรแก่อ ั ตภาพให้แก่ผู้ สูงอายุ
(9) ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
ก. ให้ผู้ สูงอายุหรื อญาติ หรื อผู้ อุปการะ ผู้ น ําชุมชน องค์กรปรกครองส่ วนท้องถิ น
ยืนคําร้องขอรับความช่ว ยเหลือกรณี ผู้สูงอายุประสบปั ญหาเดือดร้อนและมีความจําเป็ นในเรื อง
ต่อไปนี ทีพั กอาศั ย อาหาร เครื องนุ่งห่มได้
ข. ให้มีการช่วยเหลือ ดังนี
เรื องทีพักอาศัย ให้เข้ารั บบริ ก ารในศูนย์บริ การผู้ สูงอายุ หรื อเข้าอยู่ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชรา หรื อสถานทีอืนทีเหมาะสม
เรื องอาหารและ/หรื อเครื องนุ่ งห่ ม ให้พิจารณาเป็ น เงิน อาหารและ/หรื อ
เครื องนุ่ ง ห่ ม ไม่ เ กิ น วงเงิ น ครั งละสองพัน บาทและช่ ว ยได้ไ ม่ เ กิ น สามครั งต่ อ ปี โดยถื อ ตาม
ปี งบประมาณ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทีเกียวข้ องกับผู ้สูงอายุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศั กราช2550 ทีเกียวข้องกับผู้ สูงอายุ ได้บัญญัติไว้
ในมาตรา 54 และมาตรา 80 ดังนี
มาตรา 54 บุคคลซึ งมีอายุเกินหกสิบปี บริ บูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยั งชีพมีสิทธิ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั งนี ตามทีกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 80 รัฐต้องคุ ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่ งเสริ มความเสมอภาค ของหญิ ง
และชาย ส่งเสริ มและพั ฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชน รัฐต้อง
สงเคราะห์คนชรา ผู้ ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและพึ งตนเองได้
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พระราชบัญญัติ
ผู ้สูงอายุ
พ.ศ. 2546
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วั นที ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยผู้ สูงอายุ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี เรี ยกว่า“พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี
“ผู้ สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ งมีอายุเกินหกสิบปี บริ บูรณ์ขึ นไปและมีสัญชาติ
ไทย
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้ สูงอายุ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ สูงอายุแห่งชาติ
“รัฐมนตรี ผู้ รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรี เจ้าสังกัดของหน่ วยงานทีได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบเกียวกับการคุ ้มครองการส่งเสริ ม และการสนับสนุนผู้ สูงอายุตามมาตรา๑๑
มาตรา ๔ ให้มี ค ณะกรรมการผู้สู งอายุแห่ งชาติ เรี ยกโดยย่อว่ า “กผส.”
ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ
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(๒) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์เป็ นรอง
ประธานกรรมการ คนทีหนึ ง
(๓) ประธานสมาคมสภาผู้ สูงอายุแห่ งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรี นคริ นทราบรมราชชนนีเป็ นรองประธานกรรมการ คนทีสอง
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
พัฒ นาสัง คมและความมั นคงของมนุ ษ ย์ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ปลัด กระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ปลัดกรุ งเทพมหานคร ผู้ อ ํ านวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ประธานสภาสังคม
สงเคราะห์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิก ารสภากาชาดไทยเป็ นกรรมการโดย
ตํ าแหน่ง
(๕) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ซึ งคณะรัฐมนตรี แต่ งตั งจากผู้ แทนองค์ก รเอกชนที
เกียวข้องกับงานในด้านการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผู้ สูงอายุจ ํ านวนไม่เกินห้าคน
(๖) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั งจํ านวนไม่เกินห้าคน
ให้ผู้ อ ํ านวยการสํานักงานส่งเสริ มสวั สดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาส
คนพิก ารและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ผู้ อ ํ านวยการสํานักส่งเสริ มและพิทักษ์ผู้ สูงอายุสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาส คนพิการและผู้ สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุ ษย์ และผู้อ ํ านวยการสถาบันเวชศาสตร์ ผู้ สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น
ผู้ ช่วยเลขานุการ
การแต่งตั งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งเป็ นผู้ แทนองค์กรเอกชนตาม(๕) ให้แต่งตั ง
จากบุ คคลซึ งองค์กรเอกชนได้เลือกกัน เองและการแต่งตั งกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ให้แต่ งตั งจาก
บุคคลซึ งไม่เป็ นข้าราชการทีมีต ํ าแหน่งหรื อเงินเดือนประจํ า พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ น หรื อองค์กรอืนของรัฐ เว้นแต่เป็ นผู้ สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
หลัก เกณฑ์และวิธีก ารในการเลือกและการพ้นจากตําแหน่ งของผู้แทนองค์ก ร
เอกชนให้เป็ นไปตามระเบียบทีรัฐมนตรี ก ําหนด ทั งนี โดยให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ดํ าเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรี แต่งตั งเป็ นกรรมการ
ตาม (๖)
มาตรา ๕ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั งมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง
คราวละสีปี นับแต่ว ั นทีได้รับแต่งตั งและอาจได้รับแต่งตั งอีกได้แต่ต ้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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ให้กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิทีพ้ นจากตํ าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าทีต่อไปจนกว่าจะ
มีการแต่งตั งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิขึ นใหม่
ในกรณี ทีกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ พ ้นจากตําแหน่ งก่อนครบวาระหรื อในกรณี ทีมี
การแต่งตั งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเพิ มขึ นในระหว่างทีกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งแต่งตั งไว้แล้วยั งมี
วาระอยู่ในตํ าแหน่งให้ผู้ ได้รับแต่งตั งให้ด ํารงตําแหน่ งแทนหรื อให้เป็ นกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเพิ ม
ขึ นอยู่ในตํ าแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งได้รับแต่งตั งไว้
แล้ ว
มาตรา ๖ นอกจากการพ้ นตํ าแหน่งตามวาระตามมาตรา๕ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ
พ้ นจากตํ าแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) คณะรัฐมนตรี ให้ออกเพราะบกพร่ อง หรื อไม่สุจริ ตต่อหน้าที มีความประพฤติ
เสือมเสียหรื อหย่อนความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงทีสุดให้จ ํ าคุก
มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ง
หนึ งของจํ านวนกรรมการทั งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม ถ้ าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มา
ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ให้กรรมการซึ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ งเป็ น
ประธานในทีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั น
การวินิจฉัยชี ขาดของทีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ งให้มีเสียงหนึ ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิ มขึ นอีกเสี ยงหนึ ง
เป็ นเสียงชี ขาด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปี ละสองครั ง
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอ ํานาจแต่ งตั งคณะอนุ กรรมการเพือพิจ ารณาหรื อ
ปฏิบัติการอย่างหนึ งอย่างใดตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
ให้น ํามาตรา ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ ํ านาจหน้าทีดังต่อไปนี
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(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี ยวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการ
สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้ สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั งนี
ต้องส่งเสริ มและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่ วมในการช่วยดูแลผู้ สูงอายุ
(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติ ต ามนโยบายและแผนหลัก ตาม (๑) ตลอดจน
ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลั กดังกล่าว
(๓) พิจารณาให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่ วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเกียวกับการสงเคราะห์และการพั ฒนาผู้ สูงอายุ
(๔) กํ าหนดระเบียบเกียวกับการบริ หารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั งตามมาตรา๒๐ (๑)
(๕) กํ าหนดระเบียบเกียวกับการพิจารณาอนุ ม ัติการจ่ายเงินเพือการคุ ้มครองการ
ส่งเสริ ม และการสนับสนุนผู้ สูงอายุตามมาตรา๒๐ (๒)
(๖) กําหนดระเบี ยบเกี ยวกับการจัด ทํารายงานสถานะการเงิ น และการบริ หาร
กองทุนตามมาตรา ๒๐ (๓)
(๗) กํ าหนดระเบียบเกียวกับการรับเงินการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลั งตามมาตรา ๒๑
(๘) กํ าหนดระเบียบอืนทีเกียวข้องเพือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
(๙) เสนอความเห็ น และข้อสังเกตต่ อคณะรั ฐมนตรี ให้มีหรื อแก้ไขกฎหมายที
เกียวกับการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้ สูงอายุ
(๑๐) เสนอรายงานสถานการณ์เกียวกับผู้ สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี อย่าง
น้อยปี ละหนึ งครั ง
(๑๑) พิจารณาเรื องอืนใดเกียวกับผู้ สูงอายุตามทีพระราชบัญญัตินี หรื อกฎหมายอืน
บัญญัติให้เป็ นอํ านาจหน้าทีของคณะกรรมการหรื อตามทีคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๐ ให้สํานักส่งเสริ มและพิทักษ์ผู้ สูงอายุสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาสคนพิการและผู้ สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคง
ของมนุษย์ มีอ ํ านาจหน้าทีดํ าเนินการต่างๆเกียวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นที
เกียวข้องกับผู้ สูงอายุและรั บผิดชอบในงานธุ รการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้มี
อํ านาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก เกียวกับการคุ ้มครอง การ
ส่งเสริ ม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้ สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจ ัย และพัฒนาเกียวกับงานคุ ้มครอง ส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนทีเกียวข้องกับผู้ สูงอายุ
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(๓) เป็ นศูนย์ก ลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพัน ธ์งานหรื อ
กิจกรรมเกียวกับผู้ สูงอายุ
(๔) สร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุในชุมชน
(๕) ร่ วมมือและประสานงานกับราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วน
ภูมิภาค ราชการบริ หารส่วนท้องถิ น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอืนในการจัดให้ผู้ สูงอายุได้รับ
การคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลั กของหน่วยงานทีเกียวข้องแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการ
(๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรื อแก้ไขกฎหมายที
เกียวกับการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้ สูงอายุ
(๘) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีคณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๑๑ ผู้ สูงอายุมีสทิ ธิได้รับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นใน
ด้านต่างๆ ดังนี
(๑) การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุขทีจัดไว้ โดยให้ความสะดวกและ
รวดเร็ วแก่ผู้ สูงอายุเป็ นกรณี พิเศษ
(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิต
(๓) การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพทีเหมาะสม
(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มใน
ลั กษณะเครื อข่ายหรื อชุมชน
(๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร
สถานที ยานพาหนะหรื อการบริ การสาธารณะอืน
(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเว้ นค่าเข้าชมสถานทีของรัฐ
(๘) การช่ ว ยเหลือผู้สู งอายุซึ งได้รั บ อัน ตรายจากการถูก ทารุ ณ กรรมหรื อถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อถูกทอดทิ ง
(๙) การให้ค ํ าแนะนําปรึ กษา ดํ าเนินการอืนทีเกียวข้องในทางคดี หรื อในทางการ
แก้ไขปัญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดทีพั กอาศั ยอาหารและเครื องนุ่งห่มให้ตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึง
(๑๑) การสงเคราะห์เบี ยยั งชีพตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึงและเป็ นธรรม
(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(๑๓) การอืนตามทีคณะกรรมการประกาศกํ าหนด
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ในการดํา เนิ น การตามวรรคหนึ ง ให้ค ณะกรรมการเสนอความเห็ น ต่ อ
นายกรัฐมนตรี เพือพิจารณาและประกาศกํ าหนดให้หน่วยงานหนึ งหน่ วยงานใดของกระทรวงหรื อ
ทบวงในราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ นและ
รัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ มีอ ํ านาจหน้าทีรับผิดชอบดํ าเนินการทั งนี โดยคํ านึงถึงความเชียวชาญเฉพาะด้าน
ความสัมพันธ์ก ับภารกิจหลักและปริ มาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั งการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชนประกอบด้วยเป็ นสําคัญ
การคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นตามวรรคหนึ ง ให้หน่ วยงานตาม
วรรคสองดํ าเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่าหรื อโดยให้ส่วนลดเป็ นกรณี พศิเ ษก็ได้แล้ วแต่กรณี ทั งนี ให้
เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีรัฐมนตรี ผู้ รับผิดชอบประกาศกํ าหนด
มาตรา ๑๒ การเรี ยกร้องสิ ทธิหรื อการได้มาซึ งสิ ทธิหรื อประโยชน์ของผู้ สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัตินี ไม่เป็ นการตัด สิ ทธิ หรื อประโยชน์ทีผู้สูงอายุจ ะได้รับตามทีบัญญัติ ไว้ใน
กฎหมายอืน
มาตรา ๑๓ ให้จ ัดตั งกองทุนขึ นกองทุนหนึ งในสํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาสคนพิการและผู้ สูงอายุ เรี ยกว่า “กองทุนผู้ สูงอายุ” เพือเป็ นทุนใช้
จ่ายเกียวกับการคุ ้มครอง การส่งเสริ มและการสนับสนุนผู้ สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๔ กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมทีรัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินทีได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี
(๓) เงินหรื อทรัพย์ สินทีมีผู้ บริ จาคหรื อมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ
(๕) เงินหรื อทรัพย์ สินทีตกเป็ นของกองทุนหรื อทีกองทุนได้รับตามกฎหมายหรื อ
โดยนิติกรรมอืน
(๖) ดอกผลทีเกิดจากเงินหรื อทรัพย์ สินของกองทุน
มาตรา ๑๕ เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม่ต ้องนําส่ งกระทรวงการคลังเป็ น
รายได้แผ่นดิน
มาตรา ๑๖ ผู้ บริ จาคเงินหรื อทรัพย์ สินให้แก่กองทุนมีสิทธิน ําไปลดหย่อนในการ
คํานวณภาษีเงิ นได้ หรื อได้รับการยกเว้นภาษีสําหรับทรัพย์สินทีบริ จ าคแล้วแต่กรณี ทั งนี ตาม
หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกํ าหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๑๗ ผู้ อุปการะเลี ยงดูบุพการี ซึ งเป็ นผู้ สูงอายุทีไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยั ง
ชีพผู้ นั นมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร
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มาตรา ๑๘ ให้ มี ค ณะกรรมการบริ หารกองทุ น คณะหนึ งประกอบด้ว ย
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์เป็ นประธานกรรมการ ผู้ อ ํานวยการ
สํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาส คนพิการและผู้ สูงอายุเป็ นรอง
ประธานกรรมการ ผู้ แทนกระทรวงสาธารณสุ ข ผู้ แทนสํานักงบประมาณ ผู้ แทนกรมบัญชีกลางและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิซึ งคณะกรรมการแต่งตั งจํานวนห้าคนในจํานวนนี ต้องเป็ นผู้ แทนองค์กรของผู้ สูงอายุ
จํ านวนหนึ งคน ผู้ แทนองค์กรเอกชนทีเกียวข้องกับงานในด้านการคุ ้มครองการส่ งเสริ มและการ
สนับสนุ นสถานภาพ บทบาท และกิจ กรรมของผู้ สูงอายุจ ํานวนหนึ งคน และผู้มีค วามรู้ค วาม
เชียวชาญในการระดมทุน จํานวนหนึ งคนเป็ นกรรมการ และให้ผู้ อ ํ านวยการสํานัก ส่ งเสริ มและ
พิทักษ์ผู้ สูงอายุเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๙ ให้น ําบทบัญญัติมาตรา๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้
บังคับกับการดํ ารงตํ าแหน่งการพ้ นจากตํ าแหน่งการแต่งตั งกรรมการเพิ มขึ นการประชุมและการ
แต่งตั งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริ หารกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนมีอ ํ านาจหน้าทีดังต่อไปนี
(๑) บริ หารกองทุ น รวมทั งดําเนิ นการเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการกํ าหนด
(๒) พิจารณาอนุม ั ติการจ่ายเงิน เพือการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ น
ผู้ สูงอายุตามระเบียบทีคณะกรรมการกํ าหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริ หารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที
คณะกรรมการกํ าหนด
มาตรา ๒๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบทีคณะกรรมการกํ าหนด
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการบริ หารกองทุนจัดทํ างบดุลและบัญชีท ํ าการส่งผู้ สอบ
บัญชีตรวจสอบภายในหนึ งร้อยยีสิบวั นนับแต่ว ั นสิ นปี บัญชีทุกปี
ให้สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินเป็ นผู้ สอบบัญชีข องกองทุนทุก รอบปี แล้วทํา
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
มาตรา ๒๓ ให้ค ณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานผู้สูงอายุแห่ งชาติ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่ งเสริ มและประสานงานผู้ สูงอายุแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ปฏิบัติหน้าทีไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั งกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเป็ นคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี
มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั นคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินและมี
ี
อ ํ านาจออกประกาศหรื อระเบียบเพือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีทั งนี ในส่วนทีเกียวกับราชการของกระทรวงนั น
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ประกาศ หรื อระเบียบเมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ใช้บังคับได้
ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ
พั นตํ ารวจโททักษิณ ชินวั ตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีคือ โดยทีมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเกียวกับสิทธิผู้ สูงอายุให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐทั งนี
เพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายบัญญัติ และเพือให้ได้กฎหมายทีครอบคลุมทุกด้านสําหรับผู้ สูงอายุ
ดังนั น เพือให้การดําเนิ นงานเกียวกับการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นต่อสิ ทธิและ
ประโยชน์ของผู้ สูงอายุเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงจํ าเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรือง กําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา๑๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สู ง อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกรั ฐมนตรี โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการส่ ง เสริ มและ
ประสานงานผู้สู งอายุแห่ งชาติ ซึ งปฏิบัติ หน้าทีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ ออกประกาศ
กํ าหนดให้หน่วยงานเป็ นผู้ มีอ ํ านาจหน้าทีรับผิดชอบในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั งนี โดยให้รัฐมนตรี ผู้ รับผิดชอบประกาศกํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขใน
การคุ ้มครอง ส่งเสริ มและสนับสนุนผู้ สูงอายุในเรืองต่างๆ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในประกาศนี
“หน่ วยงานของรั ฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ ว นราชการที
เรี ยกชืออย่างอืนซึ งมีฐานะเป็ นกรม และราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
ข้อ ๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานหลักรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงาน
ของรัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการ เรื อง การบริ การทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ขทีจัดไว้โดย
ให้ความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผู้ สูงอายุเป็ นกรณี พิเศษตามมาตรา๑๑ (๑)
ข้อ ๓ ให้ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารและกระทรวงวัฒ นธรรม เป็ นหน่ ว ยงานหลัก
รับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องในการดําเนิ นการ เรื อง การศึกษา การศาสนา และ
ข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิตตามมาตรา๑๑ (๒)
ข้อ ๔ ให้กระทรวงแรงงาน เป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงานของ
รัฐทีเกียวข้องในการดําเนิ นการ เรื อง การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพทีเหมาะสมตามมาตรา ๑๑
(๓)
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ข้อ ๕ ให้กระทรวงคมนาคม เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของ
รั ฐที เกี ยวข้องในการดําเนิ น การ เรื อง การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่
ผู้ สูงอายุในยานพาหนะ และการช่ว ยเหลือด้านค่ าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมตาม
มาตรา ๑๑ (๕) และ (๖)
ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐยกเว้ นค่าเข้าชมสถานทีของรัฐตามมาตรา๑๑ (๗)
ข้อ ๗ ให้กระทรวงยุติธรรม เป็ นหน่วยงานหลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงานของ
รัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการ เรื อง การให้ค ํ าแนะนํา ปรึ กษา ดําเนิ นการอืนทีกีเ ยวข้องในทางคดี
ตามมาตรา ๑๑ (๙)
ข้อ ๘ ให้กระทรวงมหาดไทย เป็ นหน่ วยงานหลักรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงาน
ของรัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการ ดังต่อไปนี
(๑) เรื อง การอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในอาคาร
สถานที ตามมาตรา ๑๑ (๕)
(๒) เรื อง การสงเคราะห์เบี ยยั งชีพตามความจําเป็ นอย่างทั วถึงและเป็ นธรรมตาม
มาตรา ๑๑ (๑๑)
ข้อ ๙ ให้กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เป็ นหน่ วยงานหลักรับผิดชอบร่ วมกับ
หน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการ เรื อง การจัดบริ การเพืออํ านวยความสะดวกสถานที
ท่องเทียว และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามมาตรา ๑๑ (๑๓)
ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงวั ฒนธรรม เป็ นหน่ วยงานหลักรับผิดชอบร่ วมกับหน่ วยงาน
ของรั ฐที เกี ยวข้องในการดําเนิ นการ เรื อง การจัดบริ การเพื ออํานวยความสะดวก ด้านพิ พิธภัณฑ์
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุฯ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรมตามมาตรา ๑๑
(๑๓)
ข้อ ๑๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยงาน
หลั กรับผิดชอบร่ วมกับหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้องในการดํ าเนินการดังต่อไปนี
(๑) เรื อง การพั ฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การร่ วมกลุ่ม
ในลั กษณะเครื อข่ายหรื อชุมชนตามมาตรา ๑๑ (๔)
(๒) เรื อง การอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในการ
บริ การสาธารณะอืนตามมาตรา ๑๑ (๕)
(๓) เรื อง การช่วยเหลือผู้ สูงอายุซึ งได้รับอันตรายจากการถูกทารุ ณกรรมหรื อถูก
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ งตามมาตรา๑๑ (๘)
(๔) เรื อง การให้ค ําแนะนํา ปรึ กษา ดําเนิ นการอืนที เกียวข้องในทางการแก้ไข
ปัญหาครอบครัวตามมาตรา ๑๑ (๙)
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(๕) เรื อง การจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื องนุ่งห่มให้ตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึง
ตามมาตรา ๑๑ (๑๐)
(๖) เรื อง การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ตามมาตรา ๑๑ (๑๒)

ประกาศ ณ วั นที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พั นตํ ารวจโท ทักษิณ ชินวั ตร
นายกรัฐมนตรี
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เรือง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขทีจัดไว้โดยให้ ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู ้สูงอายุเป็ นกรณีพิเศษพ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๑๑ (๑) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๒ แห่ งประกาศสํานัก นายกรั ฐมนตรี เรื อง กําหนดให้หน่ วยงาน
รับผิดชอบในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวั นที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ให้หน่ วยบริ การในระดับโรงพยาบาลของรัฐให้บริ การทางการแพทย์และ
การสาธารณสุขแก่ผู้ สูงอายุ ดังต่อไปนี
(๑) จัด ให้มีช่องทางเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริ ก ารทั วไปในแผนก
ผู้ ป่วยนอก
(๒) กํ าหนดขั นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุ โดยปิ ดประกาศไว้
ให้ชัดเจนและให้มีการประชาสัมพั นธ์ในระหว่างให้บริ การด้วย
ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับเมือพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่ว ันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วั นที ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สุชัย เจริ ญรัตนกุล
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ ตอนที ๔๕ ง/หน้า๑/๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริม และการสนับสนุน
การจัดทีพักอาศัย อาหารและเครืองนุ ่ งห่ มให้ผู ้สูงอายุตามความจําเป็ นอย่างทัวถึง
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา๑๑ (๑๐) ประกอบด้วยมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑๑ (๕) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง
กํ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ เรื อง กํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ น
การจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื องนุ่งห่มให้ผู้ สูงอายุตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึ” ง
ข้อ ๒ ผู้จ ะได้รั บสิ ท ธิ ต ามประกาศนี หมายถึ ง ผู้สู งอายุต ามพระราชบัญ ญัติ
ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ งประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจํ าเป็ นในเรื องดังต่อไปนี
(๑) ทีพั กอาศั ย
(๒) อาหาร
(๓) เครื องนุ่งห่ม
ข้อ ๓ ให้บุคคลหรื อองค์กรทีมีส่วนเกียวข้อง เช่น ญาติหรื อผู้ อุปการะ ผู้ น ําชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น สถานพยาบาล สถานีต ํ ารวจ แจ้งหรื อยืนคํ าขอรับความช่วยเหลือให้แก่
ผู้ สูงอายุทีประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจํ าเป็ น โดยยืนคํขา อ
(๑) ในท้องทีกรุ งเทพมหานคร ให้ยืนต่ อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก าร หรื อ
หน่วยงานในสังกัดกรมพั ฒนาสังคมและสวั สดิการ
(๒) ในจังหวัด อืน ให้ยืนต่ อสํานัก งานพัฒ นาสังคมและความมั นคงของมนุ ษ ย์
จังหวั ด
ข้อ ๔ เมือได้รับคํ าขอตามข้อ๓ แล้ ว ให้เจ้าหน้าทีดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง โดย
ให้มีอ ํ านาจในการขอหลั กฐาน ดังต่อไปนี
(๑) กรณี ผู้ สูงอายุเป็ นผู้ ยืนคําขอด้วยตนเอง ให้น ําบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนามาแสดง
(๒) กรณี บุคคลทีมีส่วนเกียวข้อง ยืนคําขอรับความช่วยเหลือให้ผู้ สูงอายุ จะต้อง
นําหลั กฐาน ได้แก่ บัตรประจํ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาของผู้ ยืนคํ าขอ และของ
ผู้ สูงอายุมาแสดง
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กรณี ตาม (๑) และ (๒) หากผู้ สูงอายุไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้มีหนังสื อรับรองว่า
ผู้ สูงอายุมีถิ นทีอยู่ในพื นทีนั นจริ งจากนายทะเบี ยนท้องถิ น พนัก งานปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรื อประธานชุมชน ตามทีทางราชการให้การรับรองหรื อแต่งตั ง แล้ วแต่กรณี
การพิจ ารณาอนุ ม ัติ ในการช่ วยเหลือ ในท้องที กรุ งเทพมหานคร ให้อธิ บดี ก รม
พัฒนาสังคมและสวัสดิ การ หรื อผู้ ทีได้รับมอบหมายเป็ นผู้ พิจารณาอนุ ม ัติ ในจังหวัด อืน ให้ผู้ ว่า
ราชการจังหวั ดหรื อผู้ ทีได้รับมอบหมายเป็ นผูพิ้ จารณาอนุม ั ติ
แบบคําขอให้เป็ นไปตามที ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ ก ํ าหนด
ข้อ ๕ ให้มีวิธีการช่วยเหลือ ดังนี
(๑) ปัญหาเรื องทีพั กอาศั ย ให้เข้ารับบริ การในศูนย์บริ การผู้ สูงอายุ หรื อเข้าอยู่ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชรา หรื อสถานทีอืนทีเหมาะสม
(๒) ปัญหาเรื องอาหารและ/หรื อเครื องนุ่งห่ม ให้พิจารณาช่วยเหลือเป็ น
(ก) เงิน
(ข) อาหารและ/หรื อเครื องนุ่งห่ม
การดําเนิ นการเพือช่วยเหลือผู้ สูงอายุทีประสบความเดื อดร้ อนเรื องอาหารและ/
หรื อเครื องนุ่งห่มให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจํ าเป็ นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั งละสองพัน
บาทและจะช่วยได้ไม่เกินสามครั งต่อคนต่อปี โดยถือตามปี งบประมาณ
ประกาศ ณ วั นที ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สรอรรถ กลิ นประทุม
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริม และการสนับสนุน
การจัดทีพักอาศัย อาหารและเครืองนุ ่ งห่ มให้ผู ้สูงอายุตามความจําเป็ นอย่างทัวถึง
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา๑๑ (๑๐) ประกอบด้วยมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑๑ (๕) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง
กํ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ เรื อง กํ าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ น
การจัดทีพั กอาศั ย อาหารและเครื องนุ่งห่มให้ผู้ สูงอายุตามความจํ าเป็ นอย่างทั วถึ” ง
ข้อ ๒ ผู้จ ะได้รั บสิ ท ธิ ต ามประกาศนี หมายถึ ง ผู้สู งอายุต ามพระราชบัญ ญัติ
ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ งประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจํ าเป็ นในเรื องดังต่อไปนี
(๑) ทีพั กอาศั ย
(๒) อาหาร
(๓) เครื องนุ่งห่ม
ข้อ ๓ ให้บุคคลหรื อองค์กรทีมีส่วนเกียวข้อง เช่น ญาติหรื อผู้ อุปการะ ผู้ น ําชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น สถานพยาบาล สถานีต ํ ารวจ แจ้งหรื อยืนคํ าขอรับความช่วยเหลือให้แก่
ผู้ สูงอายุทีประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจํ าเป็ น โดยยืนคํ าขอ
(๑) ในท้องทีกรุ งเทพมหานคร ให้ยืนต่ อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก าร หรื อ
หน่วยงานในสังกัดกรมพั ฒนาสังคมและสวั สดิการ
(๒) ในจังหวัด อืน ให้ยืนต่ อสํานัก งานพัฒ นาสังคมและความมั นคงของมนุ ษ ย์
จังหวั ด
ข้อ ๔ เมือได้รับคํ าขอตามข้อ๓ แล้ ว ให้เจ้าหน้าทีดําเนิ นการสอบข้อเท็จจริ ง โดย
ให้มีอ ํ านาจในการขอหลั กฐาน ดังต่อไปนี
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(๑) กรณี ผู้ สูงอายุเป็ นผู้ ยืนคําขอด้วยตนเอง ให้น ําบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนามาแสดง
(๒) กรณี บุคคลทีมีส่วนเกียวข้อง ยืนคําขอรับความช่วยเหลือให้ผู้ สูงอายุ จะต้อง
นําหลั กฐาน ได้แก่ บัตรประจํ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาของผู้ ยืนคํ าขอ และของ
ผู้ สูงอายุมาแสดง
กรณี ตาม (๑) และ (๒) หากผู้ สูงอายุไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้มีหนังสื อรับรองว่า
ผู้ สูงอายุมีถิ นทีอยู่ในพื นทีนั นจริ งจากนายทะเบี ยนท้องถิ น พนัก งานปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรื อประธานชุมชน ตามทีทางราชการให้การรับรองหรื อแต่งตั ง แล้ วแต่กรณี
การพิจ ารณาอนุ ม ัติ ในการช่ วยเหลือ ในท้องที กรุ งเทพมหานคร ให้อธิ บดี ก รม
พัฒนาสังคมและสวัสดิ การ หรื อผู้ ทีได้รับมอบหมายเป็ นผู้ พิจารณาอนุ ม ัติ ในจังหวัด อืน ให้ผู้ ว่า
ราชการจังหวั ดหรื อผู้ ทีได้รับมอบหมายเป็ นผู้ พิจารณาอนุม ั ติ
แบบคําขอให้เป็ นไปตามที ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ก ํ าหนด
ข้อ ๕ ให้มีวิธีการช่วยเหลือ ดังนี
(๑) ปัญหาเรื องทีพั กอาศั ย ให้เข้ารับบริ การในศูนย์บริ การผู้ สูงอายุ หรื อเข้าอยู่ใน
ความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชรา หรื อสถานทีอืนทีเหมาะสม
(๒) ปัญหาเรื องอาหารและ/หรื อเครื องนุ่งห่ม ให้พิจารณาช่วยเหลือเป็ น
(ก) เงิน
(ข) อาหารและ/หรื อเครื องนุ่งห่ม
การดําเนิ นการเพือช่วยเหลือผู้ สูงอายุทีประสบความเดื อดร้ อนเรื องอาหารและ/
หรื อเครื องนุ่งห่มให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจํ าเป็ นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั งละสองพัน
บาทและจะช่วยได้ไม่เกินสามครั งต่อคนต่อปี โดยถือตามปี งบประมาณ
ประกาศ ณ วั นที ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สรอรรถ กลิ นประทุม
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง
การส่ งเสริม และการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง
แก่ผู ้สูงอายุในการบริการสาธารณะอืน
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบข้อ ๑๑ (๒) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื อง กํ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖ ลง
วั นที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ เรื อง กํ าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ น
การอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในการบริ การสาธารณะอืน”
ข้อ ๒ การบริ การสาธารณะอืน หมายความว่า การดําเนิ นการใด ๆ ของหน่ วยงาน
ในสังกัดกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์ เพือให้ผู้ สูงอายุได้รับการคุ ้มครอง
การส่งเสริ มและการสนับสนุน โดยได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการดํ าเนินการนั นๆ
ข้อ ๓ ให้สํานัก งานพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์จ ังหวัดดําเนิ นการ
ดังนี
(๑) จัดสถานที โต๊ะ เก้าอี ให้บริ การสําหรับผู้ สูงอายุไว้ เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
(๒) ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุเป็ นลํ าดับต้นหรื อเป็ นกรณี พิเศษโดยเน้นบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ
(๓) จัดสิ งอํ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ สูงอายุเช่น รถเข็นนั ง ไม้เท้า ราว อุปกรณ์
ในห้องนํ า
(๔) จัดทํ าแผนผั งช่องทางการให้บริ การทีเหมาะกับผูสู้งอายุ
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(๕) เป็ นศูน ย์ก ลางในการประสานขอความร่ วมมื อ รวมทั งรณรงค์แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นและประชาชนใน
จังหวัด ให้ตระหนัก ถึงความสําคัญเกี ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุ
(๖) จัดทํ าโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพืออํ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุทีอยู่ในพื นทีเช่น การออกหน่วยเคลือนที
ข้อ ๔ ให้กรมพั ฒนาสังคมและสวั สดิการและหน่วยงานในสังกัดกรมพั ฒนาสังคม
และสวั สดิการ ดํ าเนินการ ดังนี
(๑) จัดสถานที โต๊ะ เก้าอี ให้บริ การสําหรับผู้ สูงอายุไว้ เป็ นสัดส่วนในสํานักงาน
(๒) ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุเป็ นลํ าดับต้นหรื อเป็ นกรณี พิเศษโดยเน้นบริ การแบบ
เบ็ดเสร็ จ
(๓) จัดสิ งอํ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ สูงอายุเช่น รถเข็นนั ง ไม้เท้า ราว อุปกรณ์
ในห้องนํ า
(๔) จัดทํ าแผนผั งช่องทางการให้บริ การทีเหมาะกับผู้ สูงอายุ
(๕) เป็ นศูน ย์ก ลางในการประสานขอความร่ วมมื อ รวมทั งรณรงค์แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นและประชาชนใน
จังหวัด ให้ตระหนัก ถึงความสําคัญเกี ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุ
(๖) จัดทํ าโครงการหรื อกิจกรรมเชิงรุ กเพืออํ านวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการให้บริ การแก่ผู้ สูงอายุทีอยู่ในพื นทีเช่น การออกหน่วยเคลือนที
(๗) จัดทํ ามาตรฐานในการจัดบริ การสําหรับผู้ สูงอายุในสถานสงเคราะห์
(๘) จัดสถานที ของหน่ วยงานให้ผู้สูงอายุจ ัดกิ จ กรรม หรื อประชุ ม หรื อเป็ น
ศูนย์ กลางในการดํ าเนินงานของผู้ สูงอายุ
ข้อ ๕ ให้สํานัก งานกิ จการสตรี และสถาบันครอบครั ว สนับสนุ น ศูน ย์พ ัฒ นา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ งเป็ นองค์กรประชาชนภายใต้การสนับสนุ นและกํากับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ น เพือเป็ นศูนย์ เฝ้ าระวั งปัญหาของผู้ สูงอายุและครอบครัว
ข้อ ๖ ให้การเคหะแห่ งชาติ จัดสถานทีและให้มีอุปกรณ์สําหรับบริ การผู้ สูงอายุที
อยู่อาศั ยในพื นทีของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
ข้อ ๗ ให้สํานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด ้อยโอกาส คน
พิก าร และผู้สู ง อายุ เป็ นศูน ย์ก ลางในการประสานขอความร่ วมมื อ รวมทังรณรงค์แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น และประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับการอํ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริ การแก่
ผู้ สูงอายุ
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ข้อ ๘ ให้อาสาสมั ครพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์อํ านวยความสะดวก
แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุทียากจนและประสบปั ญหาในการเดิน ทางมาขอรั บ
บริ การ โดยทํ าหน้าทีรับเรื อง สอบข้อเท็จจริ งเบื องต้น และประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั นคงของมนุษย์ จ ังหวั ดและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั งประสานการจัดหาพาหนะเดินทาง
นําผู้ สูงอายุไปรับบริ การหรื อร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
ประกาศ ณ วั นที ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สรอรรถ กลิ นประทุม
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริม การสนับสนุน
ผู ้สูงอายุในการศึกษา และข้ อมูลข่ าวสารทีเป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินชีวิต
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖ อาศั ยอํ านาจตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง กําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบในการดํา เนิ นการตามพระราชบัญญัติ
ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม การสนับสนุนผู้ สูงอายุในการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิต”
ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่บัดนี เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ จัดให้มีการคุ ้มครองการส่งเสริ ม การสนับสนุนให้ผู้ สูงอายุได้รับการศึกษา
และข้อมูลข่าวสาทีเป็ นประโยชน์ต่อการดํ าเนินชีวิตสําหรับผู้ สูงอายุดังนี
(๑) จัดบริ การข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศั ยรวมทั งการทํ าฐานข้อมูลทางการศึกษาการฝึ กอบรมสําหรับผู้ สูงอายุ
(๒) จัดบริ การการศึกษาอย่างต่อเนืองทั งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอั ธยาศั ยให้แก่ผู้ สูงอายุ
(๓) สนับสนุนสือทุกประเภทให้มีรายการสําหรับผู้ สูงอายุ
(๔) ส่งเสริ มให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือผู้ สูงอายุ
(๕) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดศูนย์ การเรี ยนรู้ในชุมชนแก่ผู้ สูงอายุ
(๖) คุ ้มครองการผลิตสือความรู้และสืออิเล็คทรอนิกส์ให้แก่ผู้ สูงอายุ
(๗) จัดทํ าหลั กสูตรเกียวกับผู้ สูงอายุในการศึกษาขั นพื นฐานถึงอุดมศึกษา
(๘) ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้มีก ารผลิต งานวิจ ัยเพือเพิ มพูน องค์ค วามรู้ ด ้าน
ผู้ สูงอายุ

36
ประกาศ ณ วั นที ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
อดิศ ั ย โพธารามิก
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ๘๑ ง/หน้า ๔/๒๙ กันยายน ๒๕๔๘
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ประกาศกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการคุ ้มครองการส่ งเสริม และการสนับสนุน
ผู ้สูงอายุในการจัดบริการเพืออํานวยความสะดวกสถานทีท่องเทียว
และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๓) แห่ งพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ และข้อ ๙ แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง กําหนดให้หน่ วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ ผู้สูง อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวัน ที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา จึงออกประกาศไว้ ด ังนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา เรื อง กําหนด
หลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื อนไขการคุ ้ม ครอง การส่ งเสริ ม และการสนับ สนุ น ผู้สู งอายุในการ
จัดบริ การเพืออํ านวยความสะดวกสถานทีท่องเทียว และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ”
ข้อ ๒ ให้หน่ วยงานทีเกียวข้อง ทั งภาครัฐและเอกชนส่ งเสริ มการจัดบริ การเพือ
อํ านวยความสะดวกและให้สิทธิสําหรับผู้ สูงอายุทุกคนในสถานทีท่องเทียว หรื อสนามกีฬา หรื อสถาน
ออกกํ าลั งกายอืนๆ
(๑) กํ าหนดมาตรฐานการบริการอํ านวยความสะดวกสําหรับผู้ สูงอายุในสถานที
ท่องเทียว หรื อสนามกีฬา หรื อสถานออกกํ าลั งกายอืนๆ
(๒) ดํา เนิ น การประสานงานกับหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งทั งภาครั ฐ และเอกชน
สนับสนุนการให้บริ การเพืออํ านวยความสะดวกความปลอดภัยและลดอัตราค่าเข้าชม หรื อการเข้า
ร่ วมกิจกรรม สําหรับผูสู้ งอายุในสถานทีท่องเทียว สนามกีฬา หรื อสถานออกกํ าลั งกาย
ข้อ ๓ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมท่องเทียว กีฬาและนันทนาการสําหรับผู้ สูงอายุ
(๑) ปฏิบัติงานร่ วมกันหรื อสนับสนุ นหน่ วยงานทีเกียวข้องจัดกิจกรรมท่องเทียว
กีฬาและนันทนาการสําหรับผู้ สูงอายุ
(๒) จัดให้มีบริ การและส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมยามว่างและการพั กผ่อนสําหรับ
ผู้ สูงอายุ
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ประกาศ ณ วั นที ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สนธยา คุณปลื ม
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
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ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง
การส่ งเสริม และการสนับสนุน
ผู ้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึ กอาชีพทีเหมาะสม
อาศัยอํ านาจตามความในข้อ๔ ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง กําหนด
หน่ วยงานรั บผิดชอบในการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติ ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวัน ที ๒๘
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ั นถั ดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น
ต้นไป
ข้อ ๒ การคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นการประกอบอาชีพหรื อฝึ ก
อาชีพทีเหมาะสมสําหรับผู้ สูงอายุให้ด ํ าเนินการ ดังนี
(๑) ให้สํานักงานจัดหางานทุกแห่ งจัดให้มีเจ้าหน้าทีในการให้ค ําปรึ กษาแนะนํา
เกียวกับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและบริ การจัดหางานทีตรงตามความต้องการของผู้ สูงอายุ
(๒) จัดอบรมทักษะอาชีพหรื อฝึ กอาชีพให้แก่ผู้ สูงอายุตามอั ธยาศั ย
(๓) จัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลทางการอาชีพและตําแหน่ งงานสําหรับผู้ สูงอายุเป็ น
การเฉพาะ ณ สํานักงานจัดหางานทุกแห่ง
(๔) จัดหาอาชีพทีเหมาะสมตามควรแก่อ ั ตภาพให้แก่ผู้ สูงอายุ
ข้อ ๓ สนับ สนุ น ให้ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ และภาคเอกชนมีส่ ว นร่ วมเป็ น
ผู้ ด ํ าเนินการฝึ กอาชีพและประกอบอาชีพทีเหมาะสมให้แก่ผู้ สูงอายุโดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการพั ฒนาฝี มือแรงงาน
ประกาศ ณ วั นที ๑๖ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุมครอง
้
การส่ งเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา๑๑ (๑๒) ประกอบด้วยมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติ ผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๑๑ (๖) แห่ งประกาศสํานัก นายกรั ฐมนตรี เรื อง
กํ าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิ นการตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์
จึงประกาศกํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุน การ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของ
มนุษย์ เรื อง กํ าหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการคุ ้มครอง การส่งเสริ มและการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี”
ข้อ ๒ ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ั นที๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้ สูงอายุ หมายถึง การช่วยเหลือเป็ นเงินใน
การจัดการศพผู้ สูงอายุตามประเพณี รายละสองพั นบาท
ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัด การศพตามประเพณี นั น ผู้สูงอายุทีตายต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(๑) มีอายุเกินหกสิบปี บริ บูรณ์ขึ นไป
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีฐานะยากจนตามหลั กเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติประกาศกํ าหนด หรื อมีชืออยู่ในบัญชีสํารวจผู้ สูงอายุทีมีฐานะยากจนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ นทีผู้ สูงอายุนั นมีภูมิล ํ าเนา หรื อถิ นทีอยู่อ ั นเป็ นแหล่งสําคัญในกรณี
ทีไม่มีชืออยู่
ในบัญชีต ้องได้รับการรับรองว่าเป็ นผู้ สูงอายุฐานะยากจนจากพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อกํ านัน หรื อ
ผู้ ใหญ่บ้าน หรื อประธานชุมชนตามทีทางราชการประกาศกํ าหนด แล้ วแต่กรณี
(๔) ไม่มีญาติ หรื อมี แต่ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณี
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ข้อ ๕ การยืนคํ าขอให้บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการศพผู้ สูงอายุยืนคําขอได้ใน
ท้องทีทีผู้ สูงอายุถึงแก่ความตายหรื อท้องทีตามข้อ๔ (๓) ดังต่อไปนี
(๑) ในกรุ งเทพมหานคร ให้ยืนคํ าขอต่อกรมพั ฒนาสังคมและสวั สดิการ
(๒) จังหวั ดอืน ให้ยืนคํ าขอต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั นคงของมนุ ษย์
จังหวั ด
ข้อ ๖ การยืนคําขอตามข้อ ๕ ให้ยืนภายในกําหนดสิ บห้าวันนับแต่ว ันทีออกใบ
มรณบัตร
ข้อ ๗ ผู้ ยืนคําขอรั บการสงเคราะห์ในการจัด การศพผู้สูงอายุ ต้องนําต้น ฉบับ
เอกสาร พร้อมสําเนาเอกสารดังกล่าวจํ านวนสองชุดประกอบการยืนคํ าขอ ดังต่อไปนี
(๑) ใบมรณะบัตรของผู้ สูงอายุ
(๒) บัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้ ยืนคํ าขอ
(๓) ทะเบียนบ้านของผู้ สูงอายุ และผู้ ยืนคํ าขอ
(๔) หนังสือรับรองตามข้อ ๔ รวมถึงรับรองว่าผู้ ยืนคําขอเป็ นบุคคลทีรับผิดชอบ
ในการจัดการศพผู้ สูงอายุ ซึ งรับรองโดยพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อกํานัน หรื อผู้ ใหญ่ บ้าน หรื อ
ประธานชุมชนตามทีทางราชการประกาศกํ าหนด แล้ วแต่กรณี
ข้อ ๘ ผู้ ยืนคํ าขอและผู้ รับรองต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้อ ๙ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั นคงของมนุ ษ ย์จ ังหวัด ซึ งได้รั บคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัด การศพผู้สูงอายุด ําเนิ น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารตามข้อ ๗ เมือเห็นว่าคําขอพร้ อมเอกสารประกอบ
ดังกล่าวถูกต้อง ก็ให้หน่ วยงานทีรับคําขอนั นพิจารณาทดรองจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ
ผู้ สูงอายุ แก่บุคคลทีรับผิดชอบในการจัดการศพผู้ สูงอายุ

ประกาศ ณ วั นที ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สรอรรถ กลิ นประทุม
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั นคงของมนุษย์
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ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม
เรือง การจัดบริการเพืออํานวยความสะดวกด้ านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอ
ศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้ านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑(๑๓) แห่ งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ และข้อ ๑๐ แห่งประกาศสํานักนายกรับมนตรี เรื อง กํ าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดํา เนิ น การตามพระราชบัญ ญัติ ผู้สู ง อายุ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวัน ที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๗
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวั ฒนธรรม จึงได้ออกประกาศไว้ ดังนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื อง การจัดบริ การเพือ
อํ านวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม”
ข้อ ๒ ให้ห น่ ว ยงานที เกี ยวข้องกับการศาสนา ศิลปะและวัฒ นธรรมในสังกัด
กระทรวงวั ฒนธรรม จัดให้มีการคุ ้มครอง การส่งเสริ มและการสนับสนุนแก่ผู้ สูงอายุ ดังนี
(๑) จัด ให้มีมาตรฐานการให้บริ ก ารอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
สําหรับผู้ สูงอายุในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และสถานทีจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม
(๒) ลดอัตราค่ าเข้าร่ ว มกิจ กรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตาม
ความเหมาะสม
(๓) ส่ ง เสริ มและสนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมด้า นศาสนา ศิ ล ปะและ
วั ฒนธรรม
(๔) รณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความเหมาะสมและตระหนักถึงการให้
ความช่ ว ยเหลือ อํา นวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ ผู้สู งอายุ ในการเข้าชมพิ พิธ ภัณ ฑ์
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวั ฒนธรรม
ประกาศ ณ วั นที ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘
นางอุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวั ฒนธรรม
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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรือง ให้ หน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการคุ ้มครอง
การส่ งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู ้สูงอายุในส่ วนทีเกียวข้องกับการขนส่ งสาธารณะ
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๕) และ (๖) แห่ งพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๕ แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื อง กํ าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบใน
การดําเนิ น การตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที ๒๘ เดื อน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ประกาศนี เรี ยกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื อง ให้หน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม กําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก ารและเงื อนไขการคุ ้มครอง การส่ งเสริ ม และการ
สนับสนุนแก่ผู้ สูงอายุในส่วนทีเกียวข้องกับการขนส่งสาธารณะ”
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตามกฎหมายทีเกียวข้องกับการขนส่ งสาธารณะในสังกัด
กระทรวงคมนาคม จัดให้มีการคุ ้มครอง การส่งเสริ ม และการสนับสนุนแก่ผู้ สูงอายุ ดังนี
(๑) อํ านวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้ สูงอายุในส่วนทีเกียวข้อง
กับการขนส่ งสาธารณะในความรั บผิดชอบ เช่ น ในอาคาร สถานที ยานพาหนะ หรื อการบริ การ
สาธารณะอืน
(๒) ลดอั ตราค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการตามกฎหมายทีเกียวข้องนั นๆ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขเพือให้เป็ นไปตามวั ตถุประสงค์ด ังกล่าวในข้อ๑ และออกประกาศกํ าหนดเพือให้ทราบ
โดยทั วกัน
ข้อ ๔ ให้หน่วยงานทีเกียวข้องดํ าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความสําคัญ
และตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ อํ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ สูงอายุในการ
โดยสารยานพาหนะและขนส่งมวลชน
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ข้อ ๕ ให้รายงานผลการปฏิบัติ ให้ก ระทรวงคมนาคมทราบเป็ นระยะตามความ
เหมาะสม
ประกาศ ณ วั นที ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สุริยะ จึงรุ่ งเรื องกิจ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม

