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 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณเพ่ือสงเสริม

สนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับสิทธิ โดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนในมาตรา 11       

(1 - 13) ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

และทองถิ่นตาง ๆ มีหนาท่ีจัดบริการใหผูสูงอายุเพ่ือไดรับการคุมครอง      

การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ ตามกฎหมายกําหนด

 กรมกิจการผูสงูอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

จงึไดจดัทาํหนงัสือคูมอืสทิธผิูสงูอายตุามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 

เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ ประชาชน และหนวยงานตาง ๆ     

ไดรบัทราบสทิธขิองผูสงูอาย ุและเปนขอมลูสาํคญัของการไดรบัสทิธติาง ๆ  

ของผูสูงอายุตอไป

กรมกิจการผูสูงอายุ
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ÊÒÃºÑÞ

1. ดานการแพทยและสาธารณสุข 

2. ดานการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสาร

3.  ดานการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพที่เหมาะสม

4.  ดานการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

 การรวมกลุมในลักษณะเครือขาย/ชุมชน

5.  ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร 

 สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่ืน

6.  ดานการลดหยอนคาโดยสาร และการอํานวยความสะดวก

 ในการเดินทาง

7.  ดานการยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

8. ดานการชวยเหลือผู สูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการ

 ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

 ดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

9.  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวข อง

 ในทางคดี และในทางการแกไขปญหาครอบครัว

10. ดานการชวยเหลือดานที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหม

 ใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง

11. ดานการชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

12. การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
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ÊÒÃºÑÞ (μ‹Í)
หนา

13. การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

 13.1 การจัดบริการสถานท่ีทองเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬา

  และนันทนาการ

 13.2 การจัดบรกิารเพือ่อํานวยความสะดวกดานพพิธิภณัฑ 

  โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแหงชาติ และการจัด

  กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

 13.3 การประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ไดรับ 

 13.4 การไดรบัการดแูลระยะยาวสําหรบั ผูสงูอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพงิ

14. มาตรา 13  กองทุนผูสูงอายุ

15. มาตรา 17  การลดหยอนภาษี

ภาคผนวก

ความหมายของตราสัญลักษณผูสูงอายุ 

ความหมายของดอกไมสัญลักษณผูสูงอายุ

ความหมายของตราสัญลกัษณคณะกรรมการผูสงูอายุแหงชาติ (กผส.) 

ความหมายของตราสัญลักษณกองทุนผูสูงอายุ

19

19

20

21

21

22

23

25

26

27

28

¤Ù‹Á×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØμÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546

ÊÒÃºÑÞ

1. ดานการแพทยและสาธารณสุข 

2. ดานการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสาร

3.  ดานการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพที่เหมาะสม

4.  ดานการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

 การรวมกลุมในลักษณะเครือขาย/ชุมชน

5.  ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร 

 สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่ืน

6.  ดานการลดหยอนคาโดยสาร และการอํานวยความสะดวก

 ในการเดินทาง

7.  ดานการยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

8. ดานการชวยเหลือผู สูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการ

 ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

 ดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

9.  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนที่ เกี่ยวข อง

 ในทางคดี และในทางการแกไขปญหาครอบครัว

10. ดานการชวยเหลือดานที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหม

 ใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง

11. ดานการชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

12. การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุขที่จัดไว โดยให
ความสะดวกและรวดเร็วเปนกรณพีเิศษ 
โดยจัดชองทางพิเศษชองทางพิเศษ
และมีเจาหนาที่ใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวก
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข
 โทรศัพท  : 0 2590 6000  
 www.dms.moph.go.th
 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 โทรศัพท  : 0 2222 8835, 0 2501 6660
 www.mod.go.th
 โรงพยาบาลตํารวจ
 โทรศัพท  : 0 2207 6000
 www.policehospital.org
 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  : 0 2245 5165-6, 0 2247 9450
 www.bangkok.go.th
 โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง
 โทรศัพท  :  0 2242 5045

 www.mea.or.th
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 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

 โทรศัพท  :  0 22512042, 0 2245 2480

 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

 การยาสูบแหงประเทศไทย

 โทรศัพท  :  0 2656 4500

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 จดัศนูยการเรยีนรูในชมุชนและใหมหีลกัสตูรการศกึษาเกีย่วกบัผูสงูอายุ

ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถึงขั้นอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งในระบบ      

นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีการเผยแพรกิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ  

เพื่อผูสูงอายุ

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท  :  0 2281 7217

 Call center 1660

 www.nfe.go.th

 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 โทรศัพท  :  0 2209 3699

 www.dra.go.th

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ2. 
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 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  

 กระทรวงมหาดไทย

 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     

 www.dla.go.th 

 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท  : 0 2245 5165-6

 www.bangkok.go.th

 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

 โทรศัพท : 0 2441 7999

 www.onab.go.th

 กรมกิจการผูสูงอายุ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 โทรศัพท  : 0 2642 4339 

 www.dop.go.th
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 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

 โทรศัพท  :  0 22512042, 0 2245 2480

 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

 การยาสูบแหงประเทศไทย

 โทรศัพท  :  0 2656 4500

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 จดัศนูยการเรยีนรูในชมุชนและใหมหีลกัสตูรการศกึษาเกีย่วกบัผูสงูอายุ

ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถึงขั้นอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งในระบบ      

นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีการเผยแพรกิจกรรมทางศาสนาตาง ๆ  

เพื่อผูสูงอายุ

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท  :  0 2281 7217

 Call center 1660

 www.nfe.go.th

 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 โทรศัพท  :  0 2209 3699

 www.dra.go.th

´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ2. 
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 โทรศัพท  : 0 2232 1328    

 www.mol.go.th 

 สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท  : 0 2281 7217

 Call center 1660

 www.nfe.go.th

 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  

 กระทรวงมหาดไทย

 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     

 www.dla.go.th

 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  :  0 2245 5165-6

 www.bangkok.go.th 

แรงงาน

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ใหขอมลู คาํปรกึษา ขาวสารตลาดแรงงาน การจดัหางาน รบัสมคัรงาน 

บริการขอมูลทางอาชีพ ตําแหนงวางงาน การอบรมและฝกอาชีพ โดยมี

ศนูยกลางขอมลูทางอาชพีและตาํแหนงงานสาํหรบัผูสงูอายเุปนการเฉพาะ    

ที่สํานักงานจัดหางานทุกแหง

´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ½ƒ¡ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ3. 
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  
 กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     
 www.dla.go.th
 กรมกิจการผูสูงอายุ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
 โทรศัพท  : 0 2642 4339 
 www.dop.go.th
 กระทรวงวัฒนธรรม
 โทรศัพท  :  0 2209 3592-95
 สายดวน 1765
 www.m-culture.go.th
 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  :  0 2245 5165-6
 www.bangkok.go.th

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การสงเสริมและสนับสนุนกลุมหรือชมรม    
ผูสงูอายุ ใหมสีวนรวมในกิจกรรมทางสังคมภายใน
ชมุชน และ/หรอืระหวางชมุชน และสงเสรมิการใช
ศักยภาพผูสูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมทางกีฬา 
นันทนาการ และการถายทอดภูมิปญญา

´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§ ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ
·Ò§ÊÑ§¤Á ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áã¹ÅÑ¡É³Ðà¤Ã×Í¢‹ÒÂ/ªØÁª¹4. 

ม    
น
ช
า 
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

 โทรศัพท  : 0 2232 1328    

 www.mol.go.th 

 สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท  : 0 2281 7217

 Call center 1660

 www.nfe.go.th

 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  

 กระทรวงมหาดไทย

 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     

 www.dla.go.th

 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  :  0 2245 5165-6

 www.bangkok.go.th 

แรงงาน

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ใหขอมลู คาํปรกึษา ขาวสารตลาดแรงงาน การจดัหางาน รบัสมคัรงาน 

บริการขอมูลทางอาชีพ ตําแหนงวางงาน การอบรมและฝกอาชีพ โดยมี

ศนูยกลางขอมลูทางอาชพีและตาํแหนงงานสาํหรบัผูสงูอายเุปนการเฉพาะ    

ที่สํานักงานจัดหางานทุกแหง

´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ½ƒ¡ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ3. 
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 1. การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย
  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 2. จัดเจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุที่มาใชบริการ
 3. จัดที่นั่งสํารองสําหรับผูสูงอายุ และบริการรถ Wheelchair

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท  : 0 2201 8000
 www.dpt .go.th
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
 สังคมและการมีสวนรวม กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     
 www.dla.go.th
 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  : 0 2245 5165-6, 0 247 9455
 www.bangkok.go.th
 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 โทรศัพท  : 0 2283 3071, 0 2283 3076 
 Call center ศูนยปลอดภัยคมนาคม : 1356

 www.mot.go.th

´ŒÒ¹¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ã¹ÍÒ¤ÒÃ Ê¶Ò¹·Õè ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÍ×è¹5. 
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 เมืองพัทยา

 โทรศัพท  : 0 3825 3100 , 0 3825 3260

 Call center 1337

 www.pattaya.go.th

 กรมกิจการผูสูงอายุ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 โทรศัพท  : 0 2642 4305 

 www.dop.go.th

¡ÒÃÃ¶ä¿áË‹§»ÃÐà·Èä·Â
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº : 
 การลดคาโดยสารคร่ึงราคาทุกชั้นตลอดทาง ทุกสาย (ไมรวม            
คาธรรมเนียม) ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน โดยผูสูงอายุไมตอง     
เขาแถวรอซื้อตั๋ว มีที่นั่งรอรับตั๋ว และมีพนักงานชวยยกสัมภาระ

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 การรถไฟแหงประเทศไทย
 โทรศัพท  : 0 2223 0341    
 www.railway.co.th

´ŒÒ¹¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃ 
áÅÐ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃà́ Ô¹·Ò§6. 

พนกังานชวยยกสัมภาระ
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 1. การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย
  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 2. จัดเจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุที่มาใชบริการ
 3. จัดที่นั่งสํารองสําหรับผูสูงอายุ และบริการรถ Wheelchair

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท  : 0 2201 8000
 www.dpt .go.th
 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
 สังคมและการมีสวนรวม กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท  : 0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     
 www.dla.go.th
 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  : 0 2245 5165-6, 0 247 9455
 www.bangkok.go.th
 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 โทรศัพท  : 0 2283 3071, 0 2283 3076 
 Call center ศูนยปลอดภัยคมนาคม : 1356

 www.mot.go.th

´ŒÒ¹¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
ã¹ÍÒ¤ÒÃ Ê¶Ò¹·Õè ÂÒ¹¾ÒË¹Ð ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÍ×è¹5. 
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áÍÃ�¾ÍÃ�μ àÃÅ ÅÔ§¤ �
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การลดคาโดยสารใหผูสงูอายุคร่ึงราคา โดยใชบตัรผูสงูอายุ (senior card) 
และยกเวนคาโดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 แอรพอรต เรล ลิงค
 โทรศัพท  : 0 2308 5600 ตอ 2906-2907
 www.srtet.co.th

Ã¶ä¿¿‡ÒãμŒ´Ô¹ (MRT) 
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การลดคาโดยสารครึ่งราคาเปนไปตามขอบังคับท่ีกําหนด และ   
ยกเวนคาโดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :
 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRT)
 โทรศัพท  : 0 2716 4000
 www.mrta.co.th

Ã¶ä¿¿‡Ò BTS
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 สามารถซ้ือบัตรแรบบิทสําหรับผูสูงอายุได ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน     
ลดราคาคาโดยสาร
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :
 บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 โทรศัพท  : 0 22617 7300
 www.bts.co.th
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Ã¶â´ÂÊÒÃ»ÃÐ¨íÒ·Ò§ ¢ÊÁ¡.
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº : 
 - การลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม) ตลอดวัน 
  และยกเวน  คาโดยสารในวันผูสูงอายุแหงชาติวันที่ 13 เมษายน 
  ของทุกป
 - จัดที่นั่งสํารองเปนการเฉพาะ

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)   
 โทรศัพท  : 0 2246 0339 , 1348     
 www.bmta.co.th

Ã¶â´ÂÊÒÃºÃÔÉÑ·¢¹Ê‹§ ¨íÒ¡Ñ´ (º¢Ê.)
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 -  การลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม)
 -  จัดที่นั่งพักผอน และหองสุขา

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 บริษัท ขนสง จํากัด
 โทรศัพท  : 0 2936 2852 
 www.transport.co.th

348     
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áÍÃ�¾ÍÃ�μ àÃÅ ÅÔ§¤ �
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การลดคาโดยสารใหผูสงูอายุคร่ึงราคา โดยใชบตัรผูสงูอายุ (senior card) 
และยกเวนคาโดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 แอรพอรต เรล ลิงค
 โทรศัพท  : 0 2308 5600 ตอ 2906-2907
 www.srtet.co.th

Ã¶ä¿¿‡ÒãμŒ´Ô¹ (MRT) 
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 การลดคาโดยสารครึ่งราคาเปนไปตามขอบังคับที่กําหนด และ   
ยกเวนคาโดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :
 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRT)
 โทรศัพท  : 0 2716 4000
 www.mrta.co.th

Ã¶ä¿¿‡Ò BTS
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 สามารถซ้ือบัตรแรบบิทสําหรับผูสูงอายุได ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน     
ลดราคาคาโดยสาร
¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :
 บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 โทรศัพท  : 0 22617 7300
 www.bts.co.th
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à¤Ã×èÍ§ºÔ¹
 บางกอกแอรเวยส
 ผูสูงอายุจะไดรับสวนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ 

สําหรับทุกเสนทางบิน ทั้งภายในและระหวางประเทศไดเลยโดยไมตองรอ 

โปรโมชั่น นอกจากนี้ ยังสะดวกสบายขึ้นไปอีกดวย การขอรับเกาอี้รถเข็น

แบบฟรี ๆ เพียงแคแจง ลวงหนา 24 ชั่วโมงกอนวันที่ออกเดินทาง

 ทาอากาศยาน
 ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 - การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟต โทรศัพท ทางลาด 

  หองสุขา มุมพักผอน พื้นที่จอดรถรับ-สงผูสูงอายุที่มาใชบริการ 

 - ดําเนินการตามมาตรการกําหนดใหสายการบินถือปฏิบัติการ

  ใหผูโดยสารสูงอายุขึ้นเครื่องบินลําดับแรก

 ¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :

 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

 โทรศัพท  : 0 2535 1111, 1722

 www.airportthai.co.th

คาบัตรโดยสารราคาปกติ
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àÃ×Í ‹́Ç¹à̈ ŒÒ¾ÃÐÂÒ  àÃ×Íã¹¤ÅÍ§áÊ¹áÊº  áÅÐàÃ×Í¢ŒÒÁ¿Ò¡
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  
 การลดคาโดยสารครึง่ราคาแกผูสงูอายทุีใ่ชบรกิารเรอืโดยสารประจาํทาง 
ในแมนํ้าเจาพระยา ไดแก เรือดวนเจาพระยา (ยกเวนเรือพิเศษธงเขียว         
และเรือทัวรธงฟา) เรือในคลองแสนแสบ และเรือขามฟาก

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :

 กรมเจาทา
 โทรศัพท  : 0 2233 1311 – 8     
 สายดวน 1199
 www.md.go.th                                                           

หมายเหตุ : ผู สูงอายุตองแจงและแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอ              
เจาหนาที่กอนซื้อตั๋วโดยสารบริการขนสงสาธารณะ

´ŒÒ¹¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¤‹Òà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·Õè¢Í§ÃÑ° 7. 
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 

เชน พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิอทุยานแหงชาติ 

อุทยานประวัติศาสตร สถานท่ีทองเท่ียวใน

ความรับผดิชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม 

และองคการสวนพฤษศาสตร เปนตน
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à¤Ã×èÍ§ºÔ¹
 บางกอกแอรเวยส
 ผูสูงอายุจะไดรับสวนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ 

สําหรับทุกเสนทางบิน ทั้งภายในและระหวางประเทศไดเลยโดยไมตองรอ 

โปรโมชั่น นอกจากนี้ ยังสะดวกสบายขึ้นไปอีกดวย การขอรับเกาอี้รถเข็น

แบบฟรี ๆ เพียงแคแจง ลวงหนา 24 ชั่วโมงกอนวันที่ออกเดินทาง

 ทาอากาศยาน
 ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 - การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟต โทรศัพท ทางลาด 

  หองสุขา มุมพักผอน พื้นที่จอดรถรับ-สงผูสูงอายุที่มาใชบริการ 

 - ดําเนินการตามมาตรการกําหนดใหสายการบินถือปฏิบัติการ

  ใหผูโดยสารสูงอายุขึ้นเครื่องบินลําดับแรก

 ¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :

 บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

 โทรศัพท  : 0 2535 1111, 1722

 www.airportthai.co.th

คาบัตรโดยสารราคาปกติ
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 โทรศัพท  : 0 2561 0777 ตอ 1742, 0 2579 6666

 www.dnp.go.th

 กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

 โทรศัพท  : 0 2221 7811, 0 2223 0976

 www.finearts.go.th

 กระทรวงวัฒนธรรม

 โทรศัพท  : 0 2209 3530, 0 2209 3531

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 - การใหคําปรึกษา จัดหาที่พักที่ปลอดภัย และฟนฟูสภาพรางกาย

และจิตใจ

 - กรณีผู สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน      

โดยมชิอบดวยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้ จะไดรบัการชวยเหลอืตามประกาศ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การคุมครอง 

การสงเสริม และสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอน  

โดยชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสมไดไมเกิน วงเงินคร้ังละ     

3,000 บาท ไดไมเกิน 3 ครั้ง/คน/ป

´ŒÒ¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ «Öè§ä´ŒÃÑºÍÑ¹μÃÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ
¶Ù¡·ÒÃØ³¡ÃÃÁ ËÃ×Í¶Ù¡áÊÇ§ËÒ»ÃÐâÂª¹�â´ÂÁÔªÍº
´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂËÃ×Í¶Ù¡·Í´·Ôé§

8. 
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักอัยการสูงสุด

 โทรศัพท  : 0 2142 1444

 www.ago.go.th

 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม

 โทรศัพท  : 0 2141 2758  

 สายดวน 1111 กด 77

 www.rlpd.moj.go.th

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 โทรศัพท  : 0 2251 4730 สายดวน 1599

 www.royalthaipolice.go.th

 กรมกิจการผูสูงอายุ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 โทรศัพท  : 0 2642 4305 , 0 2642 4306  

 www.dop.go.th
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การสงเสริม และสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอน  

โดยชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสมไดไมเกิน วงเงินคร้ังละ     
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 - การใหคําปรึกษา แนะนํา และให
ความชวยเหลือ
 -  กรณีผู สู งอายุที่ประสบป ญหา      
ดานครอบครัว จะไดรับการชวยเหลือตาม
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ   
ความมั่นคงของมนุษย เรื่อง การคุมครอง 
การสงเสริม และสนับสนุนการชวยเหลือ       

¡ÒÃãËŒ¤íÒá¹Ð¹íÒ »ÃÖ¡ÉÒ ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ã¹·Ò§¤´Õ áÅÐã¹·Ò§¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ9. 

ให

หา      
าม
ละ   
อง 
ลือ       

ผูสงูอายุทีป่ระสบความเดือดรอน โดยชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม
ไดไมเกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไดไมเกิน 3 ครั้ง/คน/ป

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม
 โทรศัพท  : 0 2141 2758  
 สายดวน 1111 กด 77
 www.rlpd.moj.go.th
 กรมกิจการผูสูงอายุ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 โทรศัพท  : 0 2642 4305, 0 2642 4306  
 www.dop.go.th
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :
 กรณีผูสูงอายุที่เดือดรอนดานที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหม   
จะไดรบัการชวยเหลอืตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคง
ของมนุษย เรื่อง การคุมครอง การสงเสริม และสนับสนุนการชวยเหลือ       
ผูสงูอายุทีป่ระสบความเดือดรอน โดยชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม
ไดไมเกินวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไดไมเกิน 3 ครั้ง/คน/ป

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมกิจการผูสูงอายุ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 โทรศัพท  : 0 2642 4305, 0 2642 4306  
 www.dop.go.th

´ŒÒ¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í Œ́Ò¹·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ÍÒËÒÃáÅÐ
à¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹ÁãËŒμÒÁ¤ÇÒÁ¨íÒà»š¹ÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§10. 
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¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม
 โทรศัพท  : 0 2141 2758  
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 อายุ 60 - 69 ป เดือนละ     600 บาท

 อายุ 70 - 79 ป  เดือนละ     700 บาท

 อายุ 80 - 89 ป   เดือนละ     800 บาท

 อายุ 90 ปขึ้นไป   เดือนละ   1,000 บาท

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม  

 กระทรวงมหาดไทย

 โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135     

 www.moi.go.th

 เมืองพัทยา

 โทรศัพท  : 0 3825 3260,

 0 3825 3100

 Call center 1337

 www.pattaya.go.th

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ สัญชาติไทย ไมเปนผูไดรับ

สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ           

หรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) ทีไ่ดจดัใหอยางเปนประจาํ จะไดรบั

เบี้ยยังชีพเปนรายเดือนตลอดชีวิต โดยแบงตามชวงอายุแบบขั้นบันได       

ดังนี้

´ŒÒ¹¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾11. 
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ผู สูงอายุที่มีคุณสมบัติ (1) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป                 

(2) มีสัญชาติไทย (3) ผูสูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุ   

ทีม่คีณุสมบัตติามเกณฑบตัรสวัสดิการแหงรัฐ แตยงัไมมบีตัรสวัสดิการแหงรัฐ 

หรือยังไมไดลงทะเบียน ใหผูอํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน 

หรือผูใหญบาน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เปนผู ออกหนังสือรับรอง            

รวมถึงผู สูงอายุที่อยู ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สูงอายุ         

สถานสงเคราะห สถานดูแล สถานคุมครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพ

ตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ

 โดยย่ืนคําขอภายในกาํหนดหกเดอืนนบัต้ังแตวนัท่ีออกใบมรณบัตร    

หากผานคณุสมบตัจิะไดรบัการชวยเหลอืรายละ 3,000 บาท

¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈ¾μÒÁ»ÃÐà¾³Õ12. 

 สํานักพัฒนาสงัคม กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท  :  0 2245 5166
 0 2247 9455
 www.bangkok.go.th
 กรมกิจการผูสูงอายุ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 โทรศัพท  : 0 2642 4305, 0 2642 4306  

 www.dop.go.th
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¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃä Œ́·Õè : 

  สาํนักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัทกุจงัหวดั

 สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

 ที่วาการอําเภอ 

 เมืองพัทยา 

 เทศบาล 

 องคการบริหารสวนตําบล

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กรมกิจการผูสูงอายุ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 โทรศัพท  : 0 2642 4305 , 0 2642 4306  

 www.dop.go.th

 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท  : 0 2245 5166, 0 2247 9450, 0 2247 9455

 www.bangkok.go.th
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´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  

 การจดักจิกรรม โครงการนันทนาการสาํหรบัผูสงูอาย ุเชน นนัทนาการ

สญัจรผูสงูอายรุืน่รมย (ไหวพระ 9 วดั)

´ŒÒ¹¡ÕÌÒáÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  

 -  การบริการตรวจสขุภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย

 -  ใชบรกิารในสนามกีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง 

  หองออกกาํลงักาย

 -  เขารวมกจิกรรมตาง ๆ เชน การแขงขนักฬีา การลลีาศ

 -  การรบัสมคัรเปนสมาชกิชมรมศุภชลาสยั

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè :  

 กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา

 โทรศัพท : 0 2283 1500

 www.mots.go.th

 13.1 ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃÊ¶Ò¹·Õè·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ
áÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ

ลาสัย

¡ÒÃÍ×è¹·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¡íÒË¹´13. 
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¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃä Œ́·Õè : 

  สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัทกุจงัหวดั

 สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร  

 ที่วาการอําเภอ 

 เมืองพัทยา 

 เทศบาล 

 องคการบริหารสวนตําบล

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กรมกิจการผูสูงอายุ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 โทรศัพท  : 0 2642 4305 , 0 2642 4306  

 www.dop.go.th

 สํานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

 โทรศัพท  : 0 2245 5166, 0 2247 9450, 0 2247 9455

 www.bangkok.go.th
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  

 - จัดใหมีลิฟต ราวบันได ทางลาด ราวจับในหองนํ้า และที่จอดรถ

  สําหรับผูสูงอายุ

 - จดัเจาหนาทีอ่าํนวยความสะดวกและความปลอดภัยสาํหรบัผูสงูอายุ

 - จัดบริการรถเข็น

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กระทรวงวัฒนธรรม

 โทรศพัท  :  0 2422 8892, 0 2422 8884 - 5

 www.m-culture.go.th

 13.2 ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡´ŒÒ¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± � 
âºÃÒ³Ê¶Ò¹ ËÍ¨´ËÁÒÂàËμØáË ‹§ªÒμÔ  áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ            
´ŒÒ¹ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»Ð áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  
 - จดัทาํคูมอืสิทธผิูสงูอายุ
 - โปสเตอรสทิธผิูสงูอายุ
 - Animation สทิธผิูสงูอายุ
 - Gold Application

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 กรมกิจการผูสงูอายุ
 โทรศัพท 0 2642 4337 - 38
 www.dop.go.th

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  
 - จดัใหมอีาสาสมัครบริบาลทองถิน่ ซึง่ทาํงานบูรณาการดานบริการ
  สงัคมและสขุภาพ โดยเนนการใหบรกิารทีบ่านในชมุชน
 - จดับรกิารสาธารณสุขสาํหรบัผูทีม่ภีาวะพึง่พงิในชุมชน
 - การดูแลสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุระยะยาว

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 
 สาํนักสงเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและการมสีวนรวม 
 กระทรวงมหาดไทย
 โทรศัพท 0 2241 9000 ตอ 4131 - 4135
 www.dla.go.th
 สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
 โทรศัพท 0 2143 9730-1 หรอื 1330
 www.nhso.go.th
 กระทรวงสาธารณสุข
 โทรศัพท 0 2590 1000
 www. moph.go.th

 13.3 ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ãËŒ·ÃÒºà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô·Õèä´ŒÃÑº

 13.4 ¡ÒÃä Œ́ÃÑº¡ÒÃ´ÙáÅÃÐÂÐÂÒÇÊíÒËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕÀÒÇÐ¾Öè§¾Ô§
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  

 - จัดใหมีลิฟต ราวบันได ทางลาด ราวจับในหองนํ้า และที่จอดรถ

  สําหรับผูสูงอายุ

 - จดัเจาหนาทีอ่าํนวยความสะดวกและความปลอดภัยสาํหรบัผูสงูอายุ

 - จัดบริการรถเข็น

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กระทรวงวฒันธรรม

 โทรศัพท  :  0 2422 8892, 0 2422 8884 - 5

 www.m-culture.go.th

 13.2 ¡ÒÃ¨Ñ´ºÃÔ¡ÒÃà¾×èÍÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡´ŒÒ¹¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± � 
âºÃÒ³Ê¶Ò¹ ËÍ¨´ËÁÒÂàËμØáË ‹§ªÒμÔ  áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ            
´ŒÒ¹ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»Ð áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ผูสงูอายสุามารถกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีรายบคุคลได คนละไมเกนิ 

30,000 บาท และรายกลุมๆ ละไมนอยกวา 5 คน ไดกลุมละไมเกิน 

100,000 บาท โดยตองชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน               

3 ป โดยไมมีดอกเบี้ย

 เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืนกู

 1. สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยืมฯ และผูคํ้าประกัน

 2.  สําเนาทะเบียนบานของผูกูยืมฯ และผูคํ้าประกัน

 3.  สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส และทะเบียนบาน (ถามี)

 4.  หนังสือรับรองเงินเดือน (ซึ่งออกใหไมเกิน 90 วัน) หรือ

  สลิปเงินเดือน เดือนลาสุดของผูคํ้าประกัน)

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กองทุนผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 โทรศัพท  : 0 2354 6100 

 www.olderfund.opp.go.th

ÁÒμÃÒ 13  ¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ14. 
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ÁÒμÃÒ 17  ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ15.
¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :  

 ผูเลีย้งบิดา มารดา ไดรบัการลดภาษเีงนิได โดยลดหยอนจากบิดา-มารดา 

(ตนเอง) และบิดา-มารดาคูสมรส ไดคนละ 30,000 บาท มากสดุคอื 4 คน 

ไมเกิน 120,000 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

 - บิดา-มารดาตองมีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีรายไดในปภาษีนั้น

  ไมเกิน 30,000 บาท

 - หากบิดา-มารดาของคูสมรส จะใชลดหยอนภาษีไดก็ตอเมื่อ

  คูสมรสตองไมมีรายได

 ทั้งนี้ตองใหบิดา-มารดาออกหนังสือรับรองการเล้ียงดู (ลย.03)      

ใหกับบุตรที่จะขอลดหยอนภาษีดวย เพราะบุตรที่จะรับสิทธิลดหยอนภาษี 

จะสามารถใชสิทธิไดเพียงคนเดียวเทานั้น

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กรมสรรพากร

 โทรศัพท  : 0 2272 8407,  0 2272 9479, 0 2272 9000,

   0 2272 8000     

 www.rd.go.th
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¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØä Œ́ÃÑº :

 ผูสงูอายสุามารถกูยมืเงนิทนุประกอบอาชพีรายบคุคลได คนละไมเกนิ 

30,000 บาท และรายกลุมๆ ละไมนอยกวา 5 คน ไดกลุมละไมเกิน 

100,000 บาท โดยตองชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน               

3 ป โดยไมมีดอกเบี้ย

 เอกสารที่ใชประกอบในการย่ืนกู

 1. สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยืมฯ และผูคํ้าประกัน

 2.  สําเนาทะเบียนบานของผูกูยืมฯ และผูคํ้าประกัน

 3.  สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส และทะเบียนบาน (ถามี)

 4.  หนังสือรับรองเงินเดือน (ซึ่งออกใหไมเกิน 90 วัน) หรือ

  สลิปเงินเดือน เดือนลาสุดของผูคํ้าประกัน)

¢Í·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàμÔÁä´Œ·Õè : 

 กองทุนผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

 โทรศัพท  : 0 2354 6100 

 www.olderfund.opp.go.th

ÁÒμÃÒ 13  ¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ14. 
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¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§μÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 

ความหมาย : เปนประยุกตจากโครงสรางลายประจํายาม ผสมผสานกับ

 รปูจ่ัวทรงไทย อนัมีความหมาย แทนความสงูคา ความงดงาม

 ของจิตใจ โดยมีรปูทรงท่ีแสดงถึงความเปนไทยอยางเดนชดั 

 สื่อที่ใชสีนํ้าเงิน เพื่อส่ือถึงความมั่นคงแสดงถึงความเปน

 แกนหลักของสังคม
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´Í¡äÁŒÊÑÞÅÑ¡É³�¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

 ลาํดวนเปนไมทีอ่ายยุนื ไมทิง้ใบ จงึเขยีวชอุมใหรมเงาตลอดป ดจุดงั

ผูสงูอายุซึง่เปนทีพ่ึง่ใหความรมเยน็แกลกูหลานเสมอ นอกจากน้ันดอกลําดวน 

ยงัมกีลิน่หอม กลบีดอกแข็งแรง ไมรวงงาย เปรยีบไดกบัผูสงูอายุทีท่รงคณุธรรม 

ความดีงาม ไวเปนแบบอยางแกสังคมเสมอมา

“ดอกลําดวน” ลําดวนเล็ก ดอกไมสัญลักษณของผูสูงอายุ
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μÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØáË‹§ªÒμÔ (¡¼Ê.) 

ความหมาย : เปนรูปดอกลาํดวน หมายถงึ ดอกไมแทนผูสงูอายุ ตนลําดวน
 เปนไมยืนตน อายุยืน เปรียบเสมือนกับผูสูงอายุที่เปนที่พึ่ง
 ใหความรมเย็นแกลูกหลาน กลีบของลําดวนมีกลิ่นหอม 
 กลีบแข็งไมรวงงาย เปรียบกับผูทรงคุณธรรมพรอมไปดวย
 วัยวุฒิ คุณวุฒิ และความดีงามเปนแบบอยางการประพฤติ
 ใหแกลกูหลาน สญัลกัษณมลีกัษณะรปูทรงเพชร สือ่ความหมาย
 ถึงความงดงาม สูงคา แข็งแกรง และเปนอมตะ ซึ่งสีที่ใชคือ 
 สีแดง/นํ้าเงิน แทนความม่ันคงและความเปนเอกภาพ                 
 ของชาตไิทย สเีหลอืง/นํา้ตาลเปนลกัษณะสขีองดอกลาํดวน 
 ใหความรูสึกถึงความอบอุน และไออุนของบุพการี
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´Í¡äÁŒÊÑÞÅÑ¡É³�¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ

 ลาํดวนเปนไมทีอ่ายยุนื ไมทิง้ใบ จงึเขยีวชอุมใหรมเงาตลอดป ดจุดงั

ผูสงูอายุซึง่เปนท่ีพึง่ใหความรมเย็นแกลกูหลานเสมอ นอกจากน้ันดอกลําดวน 

ยงัมกีลิน่หอม กลบีดอกแข็งแรง ไมรวงงาย เปรยีบไดกบัผูสงูอายุทีท่รงคณุธรรม 

ความดีงาม ไวเปนแบบอยางแกสังคมเสมอมา

“ดอกลําดวน” ลําดวนเล็ก ดอกไมสัญลักษณของผูสูงอายุ
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ความหมาย : ถุงเงิน/ทอง สื่อถึง ศักยภาพผูสูงอายุ การคุมครองและ
 คุณภาพชีวิต ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข 
 สีทอง สื่อถึง ความอุดมสมบูรณมั่งมีในโภคทรัพย บุคคล 
 สื่อถึง ผูสูงอายุ เพศชายหญิง อายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งเปน
 ทรัพยากรบุคคลของชาติที่ควรยกยองสรรเสริญ สีเหลือง 
 สื่อถึง สีของดอกลําดวน ความหมายของความยั่งยืนคงทน 
 ทรงคุณคาสัญลักษณ “ผูสูงอายุ” มือแหงการโอบอุม สื่อถึง 
 พันธกิจองคกร สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ดําเนิน
 นโยบายใหบรรลุเปาประสงค และเกิดประโยชนสูงสุดแก
 ผูใชบริการ สีนํ้าตาล สื่อถึง การกํากับดูแลอยางกวางขวาง
 ขององคกรความงดงาม สูงคา แข็งแกรง และเปนอมตะ 
 ซึ่งสีที่ใชคือ สีแดง/นํ้าเงิน แทนความมั่นคงและความเปน
 เอกภาพของชาติไทย สีเหลือง/นํ้าตาลเปนลักษณะสีของ
 ดอกลําดวน ใหความรูสกึถงึความอบอุน และไออุนของบุพการี
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