












การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหน่ึง

ใหมเีสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานใน

ที ่                        ประชมุออกเสียงเพิม่ข้ึนอีกเสยีงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองคร้ัง

มาตรา  ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

เพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม

มาตรา  ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง

การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ

ผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองสงเสริมและ

สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ

(๒) กาํหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายและแผนหลกัตาม (๑)

ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แผนหลักดังกลาว

(๓) พจิารณาใหการสนับสนนุและชวยเหลอืกจิกรรมของหนวยงาน

ของรัฐและภาคเอกชนเก่ียวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ

(๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับบริหารกองทุน การจัดหา

ผลประโยชนและการจดัการกองทนุโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั

ตามมาตรา ๒๐ (๑)

(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน

เพื่อการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก

ผูสงูอายตุามมาตรา ๒๐ (๒)

มาตรา ๙ (๕) แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัตผูิสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๕๖ ก หนา ๑ วันท่ี ๑๕ กนัยายน

๒๕๕๓)

*

*







(๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก

ผูสงูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรอืการบรกิารสาธารณะอืน่

(๖) การชวยเหลอืดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

(๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่ งไดรับอันตรายจากการถูก

ทารณุกรรมหรอืถกูแสวงหาประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้

(๙) การใหคําแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่ท่ีเกีย่วของในทางคดี

หรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว

(๑๐) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความ

จําเปนอยางทั่วถึง

(๑๑) การจายเงนิเบ้ียยังชพีเปนรายเดือนอยางทัว่ถึงและเปนธรรม

(๑๒) การสงเคราะหในการจดัการศพตามประเพณี

(๑๓) การอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการเสนอความเหน็

ตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหน่ึง

หนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวนกลาง ราชการ

บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจเปนผูมี

อาํนาจหนาทีร่บัผิดชอบดาํเนนิการ ทัง้น้ี โดยคาํนึงถงึความเช่ียวชาญเฉพาะดาน

ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบรวมท้ัง

การมีสวนรวมของภาคประซาชนประกอบดวยเปนสําคัญ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหน่ึง

ใหหนวยงานตามวรรคสอง ดาํเนินการใหโดยไมคิดมูลคาหรอืโดยใหสวนลด

เปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และ เงือ่นไขท่ีรฐัมนตรีผูรบัผิดชอบประกาศกาํหนด

มาตรา ๑๑ (๑๑) แกไขโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญัตผูิสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๕๖ ก หนา ๒ วันท่ี ๑๕ กนัยายน

๒๕๕๓)

*

*







(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม

การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะ

กรรมการตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการกาํหนด

มาตรา ๒๑ การรบัเงนิ การจายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิกองทนุ

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและ

บญัชีทาํการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหน่ึงรอยย่ีสบิวันนับแตวันส้ินป

บัญชีทุกป

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน

ทกุรอบปแลวทํารายงานผลการสอบบญัชีของกองทนุเสนอตอคณะกรรมการ

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ

แหงชาตติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรีวาดวยการสงเสรมิและประสานงาน

ผูสงูอายแุหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอนจนกวาจะไดมกีาร

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยรกัษาการตามพระราชบัญญัตน้ีิ

และมอีาํนาจออกประกาศหรือระเบยีบเพือ่ปฏบิตัติามพระราชบัญญัติน้ี ทัง้น้ี

ในสวนท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงน้ัน

มาตรา ๒๐ (๒) แกไขโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัตผูิสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๕๖ ก หนา ๒ วันท่ี ๑๕ กนัยายน

๒๕๕๓)

*

*



ประกาศ หรือระเบียบเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

พนัตํารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร

         นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ไดบญัญัตเิกีย่วกับสทิธิผูสงูอาย ุ ใหมสีทิธิไดรบัความชวยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้

เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหไดกฎหมายที่ครอบคลุม

ทกุดานสาํหรบัผูสงูอาย ุดงันัน้ เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกีย่วกับการคุมครอง

การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย จึงจาํเปนตองตราพระราชบญัญัตนีิ้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบักฤษฏกีา

เลม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๓๐ ก วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖

หมายเหตุ : - เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญัตฉิบบัน้ี คือ โดยท่ี

รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๓ กาํหนดใหบคุคลซ่ึงมีอายุ

เกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ

สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและ

ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ดังน้ัน เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ

หนาทีข่องคณะกรรมการผูสงูอายุแหงชาต ิสทิธเิรือ่งเบีย้ยังชพีของผูสงูอายุ

และอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสงูอายเุพือ่ใหผูสงูอายุ

มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรมจากรัฐ

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๕๖ ก หนา ๓

วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๓ มีผลใชบังคบัต้ังแตวนัถดัจากวนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชบญัญัตผูิสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓



สาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ

เดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอาย ุ(สท.)

๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซัม่ ชัน้ ๒๐

ถนนศรอียธุยา เขตราชเทว ีกทม.  ๑๐๔๐๐

โทร . ๐-๒๖๔๒-๔๓๐๗

Website พม.: www.m-society.go.th

Website ผส.: www.dop.go.th

Facebook : http://www.facebook.com/OlderDOP

พิมพที่  โรงพมิพเทพเพญ็วานิสย

  โทร. ๐-๒๔๕๕-๙๔๖๘-๗๐

ชือ่หนังสือ

พระราชบัญญัตผูิสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖

จัดพิมพโดย

กรมกิจการผูสูงอายุ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)

ที่อยู






