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สรุปประเด็นถาม - ตอบ 
เกี่ยวกับการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. 
ตามมาตรา 4(5) แห่ง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

................... 
➢ ค าถามเกี่ยวกับค าว่า  “องค์กรเอกชน” / “ผู้แทนองค์กรเอกชน” 
 

1.  ความหมายของค าว่า “องค์กรเอกชน” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 หมายถึง
อะไร  จ าเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือต้องได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ องค์กรเอกชน ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 หมายถึง องค์กรที่มิใช่ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง 
การส่งเสริม  และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

องค์กรเอกชน ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือไม่ต้องได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด ฉะนั้นชมรม
จึงเป็นองค์กรเอกชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ. 2546 ได้ แต่ชมรมต้องมีระเบียบ มีกรรมการบริหารงาน  
และไม่แสวงหาก าไร โดยต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

อย่างไรก็ตาม หากได้รับการรับรองตามกฎหมายสวัสดิการสังคมก็จะเป็นหลักประกันว่าเป็นองค์กร
เอกชนที่มีผลงานอย่างแท้จริง 

 
2. กรณีของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ที่มีสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 

ประจ าจังหวัด ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๑ สาขา และในกรุงเทพมหานคร ๖ กลุ่มเขตๆ ละ ๑ สาขา โดยมีชมรม
ผู้สูงอายุเป็นสมาชิก ในกรณีนี้พิจารณาว่าแต่ละสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และชมรม
ผู้สูงอายุ มีสิทธิส่งผู้แทนองค์กรเอกชนของตนเองได้หรือไม่ หรือถือว่าเป็นองค์กรเดียวกับสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์กรได้เพียง ๑ คน เท่านั้นหรือไม่ 

ตอบ จากข้อบังคับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  หมวดที่ ๖  คณะกรรมการสาขา ข้อ ๓๕  
หน้า  ๑๑ ถือว่าคณะกรรมการสาขาฯ ประจ าจังหวัด/กลุ่มเขตเป็นองค์กรของสมาคมสภาผู้สูงอายุ ตามระเบียบ 
ที่จัดตั้งขึ้น  จึงไม่มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนตามระเบียบการเลือก - การพ้นจากต าแหน่งที่รัฐมนตรีก าหนด 
ฉะนั้น สาขาสภาผู้สูงอายุฯ  ไม่มีสิทธิที่จะส่งผู้แทนองค์กรเอกชน  

และระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  ชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กรที่ได้รับการส่งเสริม
การจัดตั้งโดยสภาผู้สูงอายุ และระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๑  หน้า ๑๐๕ ถือว่าชมรมผู้สูงอายุมีอิสระที่จะบริหารและด าเนินการ
ทั้งปวงของชมรมผู้สูงอายุ เองเป็นเอกเทศ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียงการประสานงาน  
การสนับสนุน ส่งเสริมและการให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องที่สมควรเท่านั้น จึงเข้าข่าย “องค์กรเอกชน”  
ชมรมผู้สูงอายุจึงมีสิทธิส่งผู้แทนองค์กรเอกชนได้ 
 
 
 
 



อ้างองิ : จากข้อบังคับของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่  ๖  คณะกรรมการ 
ข้อ ๓๕ หน้า ๑๑            ให้มีคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัด / 

กลุ่มเขตเป็นองค์กรของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ตามข้อบังคับสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  หลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้ง  แต่งตั้ง  บทบาท  อ านาจหน้าที่  
และการพ้นจากต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  

และระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีว่าด้วยการบริหารและการจัดการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ข้อ ๑๑ หน้า ๑๐๕        ชมรมผู้สูงอายุที่สมัครเป็นสมาชิกของสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ตามระเบียบว่า

ด้วยการรับสมัครชมรมผู้สูงอายุเป็นสมาชิกของสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  พ.ศ.
๒๕๕๒ แล้ว ย่อมมีอิสระที่จะบริหารและด าเนินการทั้งปวงของชมรมผู้สูงอายุเองเป็น
เอกเทศ สาขาสภาผู้สูงอายุฯ มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียงการประสานงาน การสนับสนุน 
ส่งเสริมและการให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องท่ีสมควรเท่านั้น 
เอกเทศ  ซึ่งเข้าข่าย “องค์กรของผู้สูงอายุ”                 

 
3. ความหมายของค าว่า “ผู้แทนองค์กรเอกชน” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

หมายถึงอะไร 
ตอบ  ผู้แทนองค์กรเอกชน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนให้เข้ารับการเลือก

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉะนั้น องค์กรเอกชนจะเสนอใครที่มีคุณสมบัติ
อย่างไรก็ได้ที่องค์กรเอกชนเห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น จะเสนอบุคคลอายุต่ ากว่า 60 ปี หรือคนพิการ หรือ
ใครก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในวิจารณญาณขององค์กรเอกชน (ตามความเห็นกฤษฎีกา) อย่างไรก็ตามหากบุคคลนั้น
ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 6  (3) (4) (5) (6) คณะรัฐมนตรีอาจไม่แต่งตั้งได้ เพราะไม่มีประโยชน์ 
 
 
➢ ประเด็นค าถามในการสมัครเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. 

4. กรณีที่องค์กรเอกชนที่เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนฯ สมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กร
เอกชน จัดพิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร แบบ ผส./กผส. 01 และแบบ ผส./กผส. 02 ขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ใช้
แบบฟอร์มท่ี ผส. ประกาศก าหนดในการกรอกข้อมูลรายละเอียด สามารถท าได้หรือไม่  

ตอบ สามารถท าได้ แต่แบบฟอร์มข้อมูลของใบสมัครต้องเป็นไปตามแบบที่ ผส. ประกาศก าหนด 
และรายเอียดข้อมูลจะต้องครบถ้วนตามข้อ 5 แห่งระเบียบ พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและ
พ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. พ.ศ. 2548   ได้แก่ ประวัติ 
โดยย่อ ประสบการณ์การท างาน ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนสถานภาพ 
บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ และค ายินยอมเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนฯ ของบุคคลนั้น  
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ ส าเนาตราสารหรือส าเนาข้อบังคับหรือส าเนาระเบียบขององค์กรเอกชนแล้วแต่กรณี    
 
 



5. กรณีของเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ 
  1.1 ขอทราบเหตุผลท่ีก าหนดรูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว  3  รูป 
  1.2 ขอทราบเหตุผลที่ก าหนดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาทะเบียน
บ้าน  จ านวน  2  ฉบับ 
  1.3 ขอทราบเหตุผลที่ก าหนดเอกสารขององค์กรเอกชนที่เสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาตรา
สาร  หรือส าเนาข้อบังคับหรือส าเนาระเบียบขององค์กรเอกชน สรุปผลงานด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม 
และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุขององค์กร จ านวน 2 ฉบับ 
  1.4 หากมีการส่งหลักฐานทุกข้อ แต่รูปถ่ายไม่ใช่ขนาด 2 นิ้ว หรือเอกสารไม่ครบ
จ านวนตามที่ก าหนด จะพิจารณาว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ กรณีของเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ ข้อ 1.1, 1.2, 1.4 ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่อง
ขนาดของรูป หรือจ านวนต้องครบทุกข้อ แต่ต้องมีเอกสารส่งทุกอย่างตามก าหนด โดยเอกสาร ข้อ 1.3  
จ าเป็นต้องมีเพื่อแสดงความชัดเจน และความถูกต้องในคุณสมบัติขององค์กรเอกชน 

 
6. บุคคลที่จะเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส.

ต้องเป็นประธานองค์กรเอกชนเท่านั้นหรือไม่ รองประธานหรือกรรมการอ่ืนๆ ในองค์กรเอกชน สามารถ
เสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนไม่จ าเป็นต้องเป็นประธานองค์กรเท่านั้น คณะกรรมการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนองค์กรเอกชน ที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นผู้มีอ านาจลงนาม
แทนองค์กรเอกชนมีสิทธิเสนอชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. 
แตถ่้าหากไม่มีเอกสารในการยืนยันว่าเป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กร ถือว่าไม่มีสิทธิเสนอชื่อ 

 
7.  กรณีที่มีองค์กรเอกชน 3 องค์กร  มีผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนเป็นบุคคลเดียวกัน 

และเสนอชื่อบุคคลเดียวกันเข้ารับการเลือก ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวจะสามารถลงนามเสนอชื่อผู้แทน
องค์กรเอกชนทั้ง 3 องค์กร ได้หรือไม่ อย่างไร และในวันที่มีการจัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน บุคคลผู้มี
อ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนามองค์กรได้ทั้ง 3 องค์กร ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

ตอบ  จากกรณีที่มีองค์กรเอกชน 3 องค์กร มีผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนเป็นบุคคลเดียวกัน 
และเสนอชื่อบุคคลเดียวกันเข้ารับการเลือก สามารถกระท าได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้แต่ประการใด 

ส่วนในกรณีในวันที่มีการลงคะแนนเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชน
ทั้ง 3 องค์กรดังกล่าว มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น คือ แทน 1 องค์กร ส าหรับอีก 2 องค์กร 
จะต้องมอบให้ผู้แทนมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในนามของแต่ละองค์กร   

 
8. ในกรณีที่ผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ต้องการจะเสนอชื่อตนเอง

เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนดังกล่าว จะมีสิทธิท าได้หรือไม่ อย่างไร  และในวันที่มีการจัดประชุมผู้แทนองค์กร
เอกชน บุคคลดังกล่าวมีสิทธิลงคะแนนเลือกในนามองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  สมมติว่า  นาย ก.  เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชน  นาย ก. สามารถเสนอชื่อตนเอง
เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนได้  เพราะ นาย ก.  เสนอในนามขององค์กร  แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นมติของ
คณะกรรมการองค์กรเอกชนดังกล่าว  และในวันที่มีการจัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน  นาย ก. ก็มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงแทนองค์กรเอกชนได้ 



 
9. องค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิของสถานสงเคราะห์คนชรา หรือศูนย์บริการคนชรา และ 

มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยนั้น องค์กรเอกชนดังกล่าวจะมีสิทธิส่งผู้แทน
องค์กรเอกชนของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  ได้ เพราะมูลนิธิดังกล่าวเป็นเอกเทศมีการบริหารงานของตนเอง จึงเป็นองค์กรเอกชน เช่น  
มูลนิธิบ้านบางแค เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นถาม – ตอบ 

 

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ตาม 
 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารในการเลือกและพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชน 
ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
 
 



ค าถามเกี่ยวกับค าว่า “องค์กรเอกชน” 

ถาม 1.  ความหมายของค าว่า “องค์กรเอกชน” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึงอะไร  
จ าเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือต้องได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ องค์กรเอกชน ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง องค์กรที่มิใช่ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง                     
การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
 องค์กรเอกชน ไม่จ าเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือไม่ต้องได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แต่อย่างใด ฉะนั้น ชมรม
จึ ง เป็ น อ งค์ ก ร เอ ก ชน ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอ ายุ  พ .ศ . 2546 ได้  แ ต่ ช ม รม ต้ อ งมี ร ะ เบี ย บ                               
มีกรรมการบริหาร และไม่แสวงหาก าไร โดยต้องมีการด าเนินงานเกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม 
และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
 อย่างไรก็ตาม หากได้รับการรับรองตามกฎหมายสวัสดิการสังคมก็จะเป็นหลักประกันว่าเป็นองค์กร
เอกชนที่มีผลงานอย่างแท้จริง 
 
ถาม 2. ในกรณีของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มีสาขาสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพฯ และ 75 จังหวัด และมีชมรมผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นสมาชิก ในกรณีนี้ จะให้
พิจารณาว่า แต่ละสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ และแต่ละชมรม นั้นมีความเป็นเอกเทศ มีสิทธิที่จะส่ง
ผู้แทนองค์กรเอกชนของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร หรือจะให้พิจารณาว่าเป็นองค์กรเอกชนเดียวกันกับสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีสิทธิส่งผู้แทนองค์กรเอกชนได้เพียง 1 คน เท่านั้น หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ - จากข้อบังคับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย หมวดที่ 6 คณะกรรมการสาขา ข้อ 35 หน้า 13 
ถือว่า คณะกรรมการสาขาฯ ประจ าจังหวัด เป็นองค์กรของสมาคมสภาผู้สูงอายุ ตามระเบียบสภาตั้งขึ้น                
จึงไม่มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนตามระเบียบการเลือก - การพ้นจากต าแหน่งที่รัฐมนตรีก าหนด ฉะนั้น                         
สาขาสภาผู้สูงอายุฯ ไม่มีสิทธิที่จะส่งผู้แทนองค์กรเอกชน 

 - จากระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการสาขาสมาคม
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 8 หน้า 99 ถือว่า ชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กรที่ได้รับการส่งเสริม
การจัดตั้งโดยสภาผู้สูงอายุ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลมาสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภา (ตามข้อ 6) หรือให้ชมรม
มารวมตัว เลือกประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัด ตามระเบียบการจัดองค์กรชมรมผู้สูงอายุ และชมรม
ด าเนินการเป็นเอกเทศจึงเข้าขา่ย “องค์กรเอกชน” ชมรมผูสู้งอายุจึงมีสิทธิส่งผู้แทนองค์กรเอกชนได้ 

 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
หมวดที่ 4 องค์การสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
ข้อ 10 หน้า 6 องค์การสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประกอบด้วย องค์กรดังนี้ 

1. ที่ประชุมใหญ่ 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการด าเนินการ 
4. คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
5. คณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
6. ชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
จากข้อบังคับของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ 
ข้อ 35 หน้า 13 ให้มีคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจ าจังหวัด / 

เขตเป็นองค์กรของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ตามข้อบังคับสมาคมสภา
ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ หลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้ง แต่งตั้ง บทบาท อ านาจหน้าที่ 
และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ 

ข้อ 7 หน้า 91 กรรมการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะหรือ
รายบุคคล ดังนี้ 

 7.1  ครบก าหนดออกตามวาระ 
 7.2  ตาย 
 7.3  ลาออก 

7.4  คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้ออกด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการบริหารที่มาประชุม ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ทั้งคณะหรือบางคนมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

  จาก ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีว่าด้วยการจัดองค์กร ชมรมผู้สูงอายุในต่างจังหวัดและในเขตกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 
2546 
อธิบาย ถือว่าคณะกรรมการสาขาฯ ประจ าจังหวัดเป็นองค์กรของสมาคมสภาผู้สูงอายุตามระเบียบ

สภาตั้งขึ้น จึงไม่มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนตามระเบียบการเลือก – การพ้นจากต าแหน่งที่ 
รมต. ก าหนด 



                     ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
ข้อ 8 หน้า 99 ชมรมผู้สูงอายุที่สมัครเป็นสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ตาม

ระเบียบว่าด้วยการรับสมัครชมรมผู้สูงอายุเป็นสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยฯ พ.ศ. 2546 แล้ว ย่อมมีอิสระที่จะบริหารและด าเนินการทั้งปวงของชมรม
ผู้สูงอายุเองเป็นเอกเทศสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียง
การประสานงานการสนับสนุนส่งเสริมและการให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องที่สมควรเท่านั้น 
จาก ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนีว่าด้วยการบริหารและการจัดการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ  
พ.ศ. 2546 
อธิบาย  ชมรมผู้สูงอายุเป็นองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมการจัดตั้งโดยสภาผู้สูงอายุ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคล

มาสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภา (ตามข้อ 6) หรือให้ชมรมมารวมตัวเลือกประธานสาขา
สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดตามระเบียบการจัดองค์กรชมรมผู้สูงอายุ และชมรมด าเนินการเป็น
เอกเทศ ซึ่งเข้าข่าย “องค์กรของผู้สูงอายุ” 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 

ข้อ 3 หน้า 107  ชมรมผู้สูงอายุที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง 
ประเทศไทยฯ ต้องมีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 30 คน และเป็นไปตามระเบียบ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุใน
เครือข่าย พ.ศ. 2546 
 

ข้อ 10 หน้า 108 เพ่ือให้การบริหารงานชมรมผู้สูงอายุของประธานชมรมฯ เป็นไปด้วยความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ประธานชมรมฯ มีสิทธิเป็นประธานชมรมฯ  
ได้เพียงชมรมเดียวในวาระเดียวกัน 

  
 จาก  ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีว่าด้วยสมาชิกของสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2546 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมสมาชิกของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ 
ข้อ 17 หน้า 117  ชมรมผู้สูงอายุมีความคิดเป็นอิสระ ตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง 
 
ข้อ 18 หน้า 117  ชมรมผู้สูงอายุควรบริหารชมรมให้ได้รับความนับถืออย่างมีศักดิ์ศรีจากบุคคลใน 

ชุมชนตลอดจนชมรมและกลุ่มอ่ืนๆ 
 



 จาก ระเบียบสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีว่าด้วยหลักเกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2546 
 
ถาม 3.  ในกรณีที่มีองค์กรเอกชน 5 องค์กร มีผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนเป็นบุคคลเดียวกัน  
ในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวจะสามารถลงนามส่งผู้แทนองค์กรเอกชนทั้ง 5 องค์กร ได้หรือไม่ อย่างไร และในวันที่มี
การจัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงในนามองค์กรได้ทั้ง 5 องค์กร  
หรือองค์กรเอกชนทั้ง 5 องค์กรจะมอบหมายให้มีผู้แทนมาใช้สิทธิลงคะแนนในนามองค์กรแทนบุคคลดังกล่าว 
จะท าได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ - นาย ก. มีสิทธิลงนามส่งผู้แทนองค์กรเอกชน คือ นาย ข . ทั้ง 5 องค์กรได้ แต่วันที่มีการลงคะแนน
เลือกผู้แทนองค์กรเอกชน นาย ก. มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น คือ แทน 1 องค์กร ส าหรับอีก 
4 องคก์ร จะต้องมอบให้ผู้แทนมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในนามของแต่ละองค์กร 

 
ถาม 4. ในกรณีที่ผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ต้องการจะเสนอชื่อตนเองเป็น
ผู้แทนองค์กรเอกชนดังกล่าว จะมีสิทธิท าได้หรือไม่ อย่างไร และในวันที่มีการจัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน 
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิลงคะแนนเลือกในนามองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ สมมติว่า นาย ก. เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชน นาย ก. สามารถเสนอชื่อตนเองเป็นผู้แทน
องค์กรเอกชนได้ เพราะ นาย ก. เสนอในนามขององค์กร แต่ทั้งหมดนี้ต้องเป็นมติของคณะกรรมการองค์กร
เอกชนดังกล่าว และในวันที่มีการจัดประชุมผู้แทนองค์กรเอกชน นาย ก. ก็มีสิทธิลงคะแนนเสียงแทนองค์กรได้ 
 
ถาม 5. องค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิของสถานสงเคราะห์คนชรา หรือศูนย์บริการคนชรา และมี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยนั้น องค์กรเอกชนดังกล่าวจะมีสิทธิส่งผู้แทน
องค์กรเอกชนของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ ได้ เพราะมูลนิธิดังกล่าวเป็นเอกเทศ มีการบริหารงานของตนเอง จึงเป็นองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิ
บ้านบางแค เป็นต้น 

 
ปัญหาใหม่ สภาผู้สูงอายุจะส่งคนมาสมัครเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนได้หรือไม่ 

ตอบ  ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายผู้สูงอายุ ให้ประธานสมาคมสภามาเป็นองค์ประกอบของ กผส . 
โดยต าแหน่งอยู่แล้วตาม ม.4 และด ารงต าแหน่งรองประธาน ดังนั้นจึงไม่ควรสมัครเข้าเป็น 
กผส. อีกแม้ระเบียบมิได้ห้ามไว้ เพ่ือให้องค์กรเอกชนและองค์กรผู้สูงอายุอื่นมามีส่วนร่วม 



ค าถามเกี่ยวกับค าว่า “ผู้แทนองค์กรเอกชน” 
ถาม  1. ความหมายของค าว่า “ผู้แทนองค์กรเอกชน” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
หมายถึงอะไร 

ตอบ  ผู้แทนองค์กรเอกชน หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนให้เข้ารับการเลือก
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉะนั้น องค์กรเอกชนจะเสนอใครที่มีคุณสมบัติ
อย่างไรก็ได้ที่องค์กรเอกชนเห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น จะเสนอบุคคลอายุต่ ากว่า 60 ปี หรือ คนพิการ หรือ
ใครก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในวิจารณญาณขององค์กรเอกชน (ตามความเห็นกฤษฎีกา) อย่างไรก็ตามหากบุคคลนั้น
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 (3) (4) (5) (6) คณะรัฐมนตรีอาจไม่แต่งตั้งได้ เพราะไม่มีประโยชน์ 

 
ถาม  2. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรเอกชนให้เป็นผู้ แทนองค์กรเอกชนนั้นสามารถเป็น
ข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  ได้ เพราะในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 ก าหนดว่า การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ตาม (5) ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งองค์กรเอกชนได้เลือกกันเอง  
ซึ่งจะเป็นผู้มีอาชีพใดก็ได้ที่องค์กรเอกชนพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมจะเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนได้  
ส่วนข้อห้ามด้านอาชีพมีเฉพาะมาตรา 4 (6) เท่านั้น 

 
ถาม  3. สาเหตุที่ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติส่วนตัวของผู้แทนองค์กรเอกชน เช่น อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได้ เป็นต้น 

ตอบ  เพราะเจตนารมณ์ของกฎมายให้อยู่ในวิจารณญาณขององค์กรเอกชน 

 
ถาม  4. องค์กรเอกชนจะเสนอบุคคลต่างด้าวเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนได้หรือไม่ อย่างไร 
ตอบ  ไม่ได้ เพราะเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ต้องการคุ้มครองผู้มีสัญชาติ
ไทยเท่านั้น (ตามมาตรา 3) 
 
 
 
 
 
 
 



ค าถามเกี่ยวกับค าว่า “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 
ถาม  1. มีประเด็นข้อสงสัยที่ขอความชัดเจนในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ .ศ. 2546 ในมาตรา 4 
(6) ที่ว่า การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือองค์กรอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ตอบ  ข้อความดังกล่าว ได้ก าหนดถึงคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม.4 (6) โดยกฎหมาย
ห้ามบางอาชีพ บางต าแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ถาม  2. ค าว่า หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอื่นของรัฐ หมายถึงอะไร 

ตอบ  หน่วยราชการ  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรม 

  หน่วยงานของรัฐ  ได้แก่  ราชเลขาธิการ  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  ฯลฯ 
  องค์กรอื่นของรัฐ  ได้แก่  องค์กรมหาชน เช่น พอช. 
 

ถาม  3. อาจารย์พิเศษของ กศน. / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้หรือไม่ 

ตอบ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในมาตรา 4(5) ได้ แต่ถ้ารับเงินเดือนประจ าจากงบประมาณ จะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในมาตรา 4(6) ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นลูกจ้างส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าถามเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในประกาศ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ  เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติ 

ถาม  1. กรณีของเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ 
1.1 ขอทราบเหตุผลที่ก าหนดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป 
1.2 ขอทราบเหตุผลที่ก าหนดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียน

บ้าน จ านวน 2 ฉบับ 
1.3 ขอทราบเหตุผลที่ก าหนดเอกสารขององค์กรเอกชนที่เสนอชื่อ ได้แก่ ส าเนาตรา

สาร หรือส าเนาข้อบังคับหรือส าเนาระเบียบองค์กรเอกชน สรุปผลงานด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุขององค์กร จ านวน 2 ฉบับ 

1.4 หากมีการส่งหลักฐานทุกข้อ แต่รูปถ่ายไม่ใช่ขนาด 2 นิ้ว หรือเอกสารไม่ครอบ
จ านวนตามที่ก าหนด จะพิจารณาว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  กรณีของเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อ ข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ไม่ได้เคร่งครัดในเรื่อง
ขนาดของรูป หรือจ านวนต้องครบทุกข้อ แต่ต้องมีเอกสารส่งทุกอย่างตามก าหนด โดยเอกสาร ข้อ 1.3 
จ าเป็นต้องมีเพ่ือแสดงความชัดเจน และความถูกต้องในคุณสมบัติขององค์กรเอกชน 

 

ถาม  2. หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติและปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทน
องค์กรเอกชนนั้น ผู้มีสิทธิคัดค้าน คือ ผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศเท่านั้นหรือไม่ 
อย่างไร และผู้มีอ านาจลงนามแทนองค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติไม่ครบถูกต้อง จะมีสิทธิคัดค้านด้วยหรือไม่ 
อย่างไร 

ตอบ  การปิดประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน จะต้องปิดประกาศรายชื่อไว้ที่ พมจ . และ ผส. 
เฉพาะผู้ที่เป็นองค์กรเอกชนที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 5 โดยองค์กรดังกล่าว มีสิทธิคัดค้านกันเอง 

 

ถาม  3. ประเด็นของการคัดค้าน ให้คัดค้านในเรื่องอะไรได้บ้าง 

ตอบ  คัดค้านในเรื่องคุณสมบัติขององค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามา โดยคัดค้านในเรื่องว่า
องค์กรที่เสนอชื่อไม่เป็นองค์กรเอกชน 

 
 



ถาม  4. กรณี หากมีบุคลอื่นขอคัดค้านผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กร
เอกชน จะท าได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  ระเบียบเปิดโอกาสให้เฉพาะองค์กรที่เสนอชื่อเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ส่วนบุคคลอ่ืน
ไม่มีสิทธิขอคัดค้าน เพราะตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2548 ข้อ  6 ก าหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเป็น
บุคคลที่ไม่ได้มาจากองค์กรเอกชน 

 

ถาม  5. กรณีที่มีการคัดค้านผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  
ผู้คัดค้านจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการคัดค้านด้วยหรือไม่ อย่างไร 

ตอบ  การคัดค้านดังกล่าว อาจท าเป็นหนังสือจากผู้คัดค้าน หรือให้เจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยค าคัดค้าน
ไว้เป็นหลักฐาน 

 

ถาม  6. ขอทราบเหตุผลที่ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนวิธีลับในการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน
พร้อมด้วยวิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง 

ตอบ  เพ่ือให้ผู้แทนมีอิสระในการตัดสินใจและป้องกันการ Block Vote และการ Dominate 
ระหว่างองค์กรเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา 4 (5) 

➢ องค์กรเอกชนที่เสนอชื่อ จะต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
➢ องค์กรเอกชน เสนอชื่อได้องค์กรละ 1 คน 
➢ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 16 ก.พ. 2561 
➢ สถานที่รับสมัคร ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ และส่งทางไปรษณีย์ 

 
 

 


