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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ      
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....” 
 

      โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผูสู้งอายุซึ่งเปน็
กฎหมายแม่บทในการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนนุผู้สงูอายุในเร่ือง
ต่างๆ ให้เพิ่มข้ึน อันเป็นผลสบืเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยที่กำหนดให้บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพมีสทิธิได้รบัความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ประกอบกบัสภาพสังคมไทยเป็นสังคมทีผู่้สูงอายุมีอายยุืนยาว
มากข้ึน ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญดงักล่าว
และสภาพการของสังคมไทยดังกล่าว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติ
เก่ียวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ หน้าที่
และอำนาจของกรมกิจการผู้สูงอายุและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้อง
กับผู้สูงอายุ รวมทั้งสมควรกำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการเก่ียวกับ
การส่งเสริม สนบัสนุน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผูสู้งอายุให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้ ได้แก่ การกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้สงูอายุทั้ง
ทางดา้นอาชีพ การมีงานทำ การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้
คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายทุี่มีภาวะพึง่พิง ผู้ชว่ยเหลือดูแลผู้สูงอายุ สทิธิ
เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ระบบการออมเงินของบุคคลเพื่อรับบำนาญในวัย
ผู้สูงอายุ และการพัฒนาในรูปแบบการคุ้มครองและชว่ยเหลือผู้สูงอายุ
ในเร่ืองต่างๆ เพื่อรองรับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสงูวัยคนไทยอายุยืน 
ทั้งนี้ รัฐบาลจงึมีนโยบายและมาตรการในการดูแลผูสู้งอายุให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและจำเปน็ อย่างทัว่ถึง และ
ยั่งยืน และเนื่องจากกองทุนผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
เก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนนุและการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในเร่ืองดงักล่าว  
จึงสมควรเพิ่มบทบญัญัติเร่ืองที่มาของรายได้จากเงินทีน่ายจา้งหรือ
เจ้าของสถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทนุผู้สงูอายุแทน
การจ้างงานผูสู้งอายุหรือการขยายอายุให้แก่ลูกจ้างซึ่งมีอายุเกินหกสิบ
ปี เพื่อให้มีทุนจ่ายเงินในการสนบัสนนุสิทธิของผู้สูงอายุให้มากข้ึน  
และเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนผู้สงูอายุให้มี
ประสิทธิภาพและมฐีานะเปน็นติิบุคคลในกรมกิจการผู้สูงอายุ จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ 
เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 



๒ 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

เพ่ือให้มีการเตรียมการออกอนุบัญญัติให้ทันก่อนการบังคับใช้ 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติ   
          “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 

           “กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้สูงอายุ 
           “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
           “รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และ
การสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          “กรม” หมายความว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ 
          “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
          “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
          “ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุ” หมายความ
ว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ 
หรือสถานที่อ่ืนที่จัดตั้งและดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้
การสงเคราะห์หรือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ดูแลไม่สามารถ
ดูแลได้ หรือถูกทอดทิ้ง 

         เพ่ิมบทนิยาม “กรม” “อธิบดี” และ“พนักงาน
เจ้าหน้าที่” เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
        เพ่ิมบทนิยาม“ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ” เพื่อ
ประโยชน์ที่จะมีสถานที่ที่จะรับผิดชอบในการคุ้มครอง ดูแล
ผู้สูงอายุ โดยจะกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรียก
โดยย่อว่า “กผส.” ประกอบด้วย 

            (๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

            (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง 

            (๓) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เป็นรองประธานกรรมการ คนที่
สอง 

            (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการ

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ความต่อไปนี้แทน 
           “ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้อธิบดีแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
 

           เนื่องจากลักษณะงานเปลี่ยนไปให้ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ
ตามมติ ครม. ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อม มิติสุขภาพ
และมิติสังคม จึงได้ปรับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ส่วน
องค์ประกอบของคณะกรรมการและที่มาของคณะกรรมการไม่มี
การแก้ไข 



๓ 
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

            (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
จำนวนไม่เกินห้าคน 

             (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกินห้าคน 

             ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

           การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ผู้แทนองค์กรเอกชนตาม (๕) ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่ง
องค์กรเอกชนได้เลือกกันเอง และการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือองค์กรอ่ืน
ของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 



๔ 
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          หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการ
พ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  ทั้งนี้ โดยให้
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ดำเนินการ
สรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖) 
มาตรา ๕  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน 

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือ
ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 

ไมม่ีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
มาตรา ๖  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ตาม
มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง

หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้จำคุก 
มาตรา ๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมสำหรับการประชุมคราวนั้น 
           การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียง
ข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปี
ละสองครั้ง 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 



๖ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให้นำมาตรา ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุม
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

            เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน 
และการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุประจำ
จังหวัดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งหรือปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

             องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ การดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุประจำจังหวัด ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

           ให้นำมาตรา ๗ มาบังคับใช้แก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

        เพิ ่มกลไกการคุ ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระดับจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่นงาน
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุประจำจังหวัด 
ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละ
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน 
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมใน
การช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก
ดังกล่าว 

(๓) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
เกี่ยวกับการสงเคราะห์และการพัฒนาผู้สูงอายุ 

มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) (๑/๒) (๑/๓) และ (๑/๔) 
ของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

           “(๑/๑) ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๓ และมาตรา ๑๑/๘ 

            (๑/๒) ให้การรองรับหรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานตาม
มาตรา ๑๑/๒๐ และมาตรา ๑๑/๒๑ 

            (๑/๓) กำหนดระเบียบเพื่อปฏิบัติการมาตรา ๑๑/๒ มาตรา 
๑๑/๑๐ มาตรา ๑๑/๑๓ มาตรา ๑๑/๑๖ มาตรา ๑๑/๑๗ มาตรา 
๑๑/๑๘ มาตรา ๑๑/๒๐ มาตรา ๑๑/๒๒ มาตรา ๑๑/๒๔ มาตรา 
๑๑/๒๕ มาตรา ๑๑/๒๗ มาตรา ๑๑/๒๘ มาตรา ๑๓/๒ มาตรา ๑๓/
๓ มาตรา ๑๓/๔ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๐/๑ 

           (๑/๔) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์และวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

          ปรับปรุงภารกิจของคณะกรรมการผู ้สูงอายุแห่งชาติให้มี
หน้าที่และอำนาจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ๑)การให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ๒)การให้
การรับรองและเพิกถอนการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ
องค์กรที่เก่ียวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ ๓)การกำหนดระเบียบเพื่อการ
คุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาในส่วนที่เก่ียวขอ้ง
กับผู้สูงอายุ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การบริหารจัดการกองทุน
ผู้สูงอายุตรวจสอบการได้สิทธิประโยชน์และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือตาม
กฎหมายอื่นกำหนด รวมทั้งจัดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการในระดับ
จังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพตามมาตรา ๑๑/๒ การจัดสถานที่จำหน่านสินค้าหรือ
บริการให้ผู้สูงอายุแทนการจ้างงาน  
มาตรา ๑๑/๑๐ ให้มีการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย    
มาตรา ๑๑/๑๓ มีการจัดทรัพยส์ินและการแต่งตั้ง เพิกถอน และ
อำนาจหนา้ที่ผู้คุ้มครองสิทธิผู้สงูอายุ 



๗ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
(๔) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร

กองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตาม          
มาตรา ๒๐ (๑) 

(๕) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการคุ้มครอง การส่งเสริม 
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตาม
มาตรา ๒๐ (๒) 

(๖) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำ
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม
มาตรา ๒๐ (๓) 

(๗) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

(๘) กำหนดระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อ
คณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับการ
คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนนุสถานภาพ 
บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

(๑๐) เสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
          (๑๑) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 มาตรา ๑๑/๑๖ การจัดการที่อยู่อาศัย 
มาตรา ๑๑/๑๗ การมีผู้ดูแลผู้สงูอายุในครอบครัวหรือชุมชน 
มาตรา ๑๑/๑๘ การมีผู้บรบิาลผู้สูงอายุดูแลผู้สงูอายุตามบ้าน ในศูนย์
และสถานดูแลผูสู้งอาย ุ
มาตรา ๑๑/๒๐ การรับรองมาตรฐานองค์การที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ 
มาตรา ๑๑/๒๒ การอนุญาตจิัดตั้งและมอบหมายให้องค์กรอ่ืนดูแล
ผู้สูงอาย ุ
มาตรา ๑๑/๒๔ การสนบัสนุนสทิธิสวัสดิการให้กับศูนย์บริการ
สวัสดิการสงัคมผู้สูงอาย ุ
มาตรา ๑๑/๒๕ การจัดตั้งศนูยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ศพอส.) ในระดับท้องที่  
มาตรา ๑๑/๒๗ การส่งเสริม สนับสนุน รบัรองมาตรฐานของ ศพอส. 
ในระดับท้องที ่
มาตรา ๑๑/๒๘ ให้กองทุนสนบัสนุนศนูย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์สำหรับผูสู้งอาย ุ
มาตรา ๑๓/๒ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้แทนกองทุน 
มาตรา ๑๓/๓ ให้จัดตั้งสำนักงานกองทุนผูสู้งอายุขึ้นในกรมและให้มี
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการอ่ืน คณะทำงานหรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั้ง ให้ทำหนา้ที่เก่ียวกบังาน
ธุรการและงานวิชาการให้กับกองทุน 
มาตรา ๑๓/๔ กำหนดเพิ่มเติมการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรม
ปฏิบัติงานในกิจการของกองทุน หรือจ้างผู้ปฏิบัติงานของกองทนุใน
ตำแหน่ง  
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่และอำนาจ
ดำเนินการเก่ียวกับการบงทนุเพื่อจัดหาผลประโยชน์ รายได้ การ
จัดการกองทุน การตัดหนี้เปน็สญู การพิจารณาอนุมัติเพื่อการ
คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และ
รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๐/๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีอำนาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการปฏิบัติหนา้ที่         



๘ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
มาตรา ๑๐  ให้สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของ
คณะกรรมการ และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนา
เกี่ยวกับงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

(๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(๔) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
          (๕) ร่วมมือและประสานงานกับราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กร
อ่ืนในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 
และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ความต่อไปนี้แทน 
          “มาตรา ๑๐  ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน้าที่และอำนาจ
ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงาน
วิชาการของคณะกรรมการ และให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
           (๑) จัดทำแนวทางปฏิบัตติามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและ
กิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ 
          (๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงาน
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
           (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุ 
           (๔) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงส่งเสริม 
สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในศูนย์บริการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ และสถานทีดู่แลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด    
          (๕) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 
และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
          (๖) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรือ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
          (๗) ตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ให้
คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงโดยสะดวกถ้วน
หน้าจากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ ผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ผู้สูงอายุจัดหาที่พักอาศัย และให้ความช่วยเหลืออ่ืน
ตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

       ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้มีหน้าที่
และอำนาจดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดทั้ง
ในเรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานใน
ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 
การมีงานทำ การจัดสวัสดิการสังคม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การมี
ระบบงานผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ มีระบบงานผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ พนักงานเจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการกองทุน การ
ตรวจสอบสิทธิ และกลไกขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายกำหนด 



๙ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
(๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการในการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

           (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายกำหนดหรือที่
คณะกรรมการมอบหมาย” 
            

 
 

      มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐/๑ มาตรา ๑๐/๒ 
และมาตรา ๑๐/๓ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
           “มาตรา ๑๐/๑  ในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อกรมตรวจพบว่า หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด ให้กรมแจ้งหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดใน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรม
ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
             (๑) ในกรณีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดำเนินการก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการต่อไป 
             (๒) ในกรณีที่เป็นองค์กรเอกชนหรือบุคคลใด ให้แจ้ง
หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการเพื่อใช้
มาตรการบังคับตามกฎหมายนั้น หากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแจ้ง
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
จนอาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้สูงอายุ ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับองค์กรเอกชน
หรือบุคคลนั้น และให้ดำเนินการตาม (๑) กับหน่วยงานของรัฐต่อไป 
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
           มาตรา ๑๐/๒  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน และ

(เพิ่มข้ึนใหม่)  
     โดยกำหนดหลักการการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุโดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
      มีการเพ่ิมหน้าที่และอำนาจราชการส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินการคุ้มครอง ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ รวมถึงออก
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ และ
อาจจัดสรรงบประมาณของตนเองเพ่ือตั้งเป็นกองทุนผู้สูงอายุ
ระดับท้องถิ่นได้ตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
      กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
จัดตั้งอปท.แต่ละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
สวัสดิการในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้หมายความรวมถึงการมีอำนาจออก
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อกำหนด ระเบียบหรือประกาศ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

           การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  ราชการส่วนท้องถิ่นอาจ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณของตนเองเพ่ือตั้งเป็นกองทุนผู้สูงอายุ
ระดับท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ การบริหารกองทุน การจัดการกองทุน และการ
อนุมัติการจ่ายเงิน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจนำระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 
          มาตรา ๑๐/๓ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกระเบียบ
เกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐/๒ มาตรา     
๑๑/๑๖ มาตรา ๑๑/๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๑/๑๙ มาตรา ๑๑/๒๔ 
มาตรา ๑๑/๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๑๑/๒๗ มาตรา ๑๑/๒๘ วรรคสาม 
ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นด้วย         
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่และอำนาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ มาตรา ๑๐/๒ เรื่องการ
จัดสรรงบประมาณตนเองเพ่ือตั้งกองทุนผู้สูงอายุระดับท้องถิ่น 
มาตรา ๑๑/๑๖ เรื่องการสำรวจและดำเนินการเกี่ยวกับการปลูก
สร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและบริการทางสังคมพ้ืนฐานแก่
ผู้สูงอายุในชุมชน มาตรา ๑๑/๑๘ เรื่องการสนับสนุนดูแล
ผู้สูงอายุในศูนย์บริการสวัสดิการสังคมหรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ 
มาตรา ๑๑/๑๙ เรื่องสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ
เพ่ือดูแลผู้สูงอายุและผู้บริบาลผู้สูงอายุ มาตรา ๑๑/๒๔ การ
ดำเนินการศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยตนเอง มาตรา 
๑๑/๒๕ วรรคสี่ การจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระดับท้องที่และศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสาขา มาตรา ๑๑/๒๗ การดำเนิน
กิจการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ระดับท้องที่ มาตรา ๑๑/๒๘ วรรคสาม การดำเนินงานการจัดให้
มีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอละหนึ่งแห่งหรือมีระดับตำบล
หรือท้องที่อ่ืนตามความเหมาะสม  

มาตรา ๑๑  ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการ
ส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช้ความต่อไปนี้แทน 

     -ปรับปรุงสิทธิผู้สูงอายุที่จะได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ โดยเพ่ิมเตมิสิทธิด้านการฝึก



๑๑ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
(๑) การบริการทางการแพทย์และการ

สาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

(๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 

(๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสม 

(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
หรือชุมชน 

(๕) การอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

(๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร
ยานพาหนะตามความเหมาะสม 

(๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
(๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตราย

จากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(๙) การให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 

(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างท่ัวถึง 

(๑๑) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(๑๑/๑) การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามมาตรา ๑๕/๓ 

         “(๓) การฝึกอาชีพให้คำนึงถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวัย
สูงอายุหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน การ
คุ้มครองและส่งเสริมการมีงานทำ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ และการบริการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ
ความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งนี้ ให้สนับสนุนตามหลักการตัดสินใจของแต่
ละบุคคล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการดำเนินงาน และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานกำหนด โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้กองทุนพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วยก็ได้ ทั ้งนี ้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด”   
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

         (๕) การเข้าถึงอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการใน
อาคาร สถานที่ พื้นท่ีสาธารณะ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการ
สาธารณะอ่ืน รวมทั้งหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้โดยสะดวกและปลอดภัย 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๙) และ (๑๐) ของมาตรา ๑๑ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
         “(๙) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา
ทนายความในการว่าต่างแก้ต่างในทางคดี  
         (๑๐) การคุ้มครองสิทธิในด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และการ
จัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในรูปแบบผู้คุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ 

         (๑๐/๑) การเข้าถึงบริการทางสังคมในรูปแบบศูนย์บริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การฟ้ืนฟู

อาชีพไดต้ั้งแต่วัยก่อนสูงอายุ พร้อมส่งเสริมการมีงานทำและ
ให้บริการอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือ
อ่ืน ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -กำหนดเพ่ิมเติมการอำนวยความสะดวกหรือการบริการใน
พ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงการเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตของผ ู้สูงอายุ 

 

 

 

         -ปรับปรุงสิทธิผู้สูงอายุที่เก่ียวข้องในทางคดีโดยเพ่ิมเติม
การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในทางกฎหมาย การจัดหา
ทนายความ การจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง การ
เข้าถึงบริการของสถานที่ที่จะดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงสร้าง
หลักประกันรายได้ระยะยาวด้วยการสนับสนุนการออมเงินของ
แต่ละบุคคล 



๑๒ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
(๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม

ประเพณี 
(๑๓) การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด 
           ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาและประกาศกำหนดให้หน่วยงานหนึ่ง
หน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนประกอบด้วยเป็นสำคัญ 

การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน
ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานตามวรรคสองดำเนินการให้
โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด 

สมรรถภาพ การมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือการจัดสวัสดิการอ่ืน อย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม  
         (๑๐/๒) การสนับสนุนให้มีการออมเงินของบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือ
สร้างหลักประกันด้านรายได้ในระยะยาวของผู้สูงอายุ     
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/
๒ มาตรา ๑๑/๓ มาตรา ๑๑/๔ มาตรา ๑๑/๕ มาตรา ๑๑/๖ มาตรา 
๑๑/๗ มาตรา ๑๑/๘ มาตรา ๑๑/๙ มาตรา ๑๑/๑๐ มาตรา ๑๑/๑๑   
มาตรา ๑๑/๑๒ มาตรา ๑๑/๑๓ มาตรา ๑๑/๑๔ มาตรา ๑๑/๑๕ 
มาตรา ๑๑/๑๖ มาตรา ๑๑/๑๗ มาตรา ๑๑/๑๘ มาตรา ๑๑/๑๙ 
มาตรา ๑๑/๒๐ มาตรา ๑๑/๒๑ มาตรา ๑๑/๒๒ มาตรา ๑๑/๒๓ 
มาตรา ๑๑/๒๔ มาตรา ๑๑/๒๕ มาตรา ๑๑/๒๖ มาตรา ๑๑/๒๗ 
มาตรา ๑๑/๒๘ มาตรา ๑๑/๒๙ มาตรา ๑๑/๓๐ มาตรา ๑๑/๓๑ 
มาตรา ๑๑/๓๒ มาตรา ๑๑/๓๓ มาตรา ๑๑/๓๔ มาตรา ๑๑/๓๕ 
มาตรา ๑๑/๓๖ มาตรา ๑๑/๓๗ มาตรา ๑๑/๓๘ มาตรา ๑๑/๓๙ 

     เพ่ิมบทบัญญัติรองรับสิทธิผู้สูงอายุในมิต่างๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ๔ มิติ โดยกำหนดเพิ่มเติมสิทธิและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ และให้การดำเนินงาน
ด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น ได้แก่ 
      กำหนดเพิ่มเติมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพและมีงานทำ
เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐรับผู้สูงอายุเข้าทำงานหรือการขยายอายุ
การทำงานให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุเกินหกสิบปี  หรือ
เพิ่มโอกาสการมีงานทำของผู้สูงอายุด้วยวิธีจัดสถานที่จำหน่าย



๑๓ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรา ๑๑/๔๐ และมาตรา ๑๑/๔๑ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
              “มาตรา ๑๑/๑  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพและมีงานทำ ให้นายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับผู้สูงอายุเข้า
ทำงานหรือการขยายอายุการทำงานให้ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
เกินหกสิบปี ตามลักษณะของงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับลูกจ้างในสถานประกอบการหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน รวมทั้งอาจ
พิจารณากำหนดประเภทกิจการของนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับ
ผู้สูงอายุเข้าทำงานด้วยก็ได้  

               การกำหนดจำนวนผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
ตามระดับอายุของผู้สูงอายุด้วย 

               การนับจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานเพ่ือกำหนดสัดส่วน
ในการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานตามวรรคหนึ่ง ในกรณีสถานประกอบการ
เอกชนให้นับรวมเฉพาะจำนวนลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงานเข้าด้วยกันไม่ว่าลูกจ้างรายนั้นจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด 
เว้นแต่จำนวนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศเกินหกเดือนไม่นับ
รวมด้วย หรือกรณีหน่วยงานของรัฐให้นับรวมผู ้ปฏิบัติงานที ่เป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการหรือพนักงานที่มีสัญญา
จ้างไม่น้อยกว่าสี่ปีเข้ามารวมด้วย 

          มาตรา ๑๑/๒  ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับ
ผู้สูงอายุเข้าทำงานหรือไม่ขยายอายุการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ
เกินหกสิบปี หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการไม่รับผู้สูงอายุ
เข้าทำงานหรือไม่ขยายอายุการทำงานให้ลูกจ้างที่มีอายุเกินหกสิบปี  

สินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดย
วิธีเจาะจง  ฝึกอาชีพ หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวก หรือความช่วยเหลืออื่นใดแก่ผู้สูงอายุหรือใช้วิธีเลือกส่ง
เงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และเพิ่มเติมสิทธิให้นายจ้างหรือเจ้าของ
สถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรานี้ ได้รับยกเว้นภาษี
หรือลดหย่อนภาษีโดยกำหนดหน้าที่และอำนาจให้กรมการจัดหา
งาน กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม และสนับสนุนการมี
งานทำของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ตามมาตรา ๑๑/๑ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ ้าของสถาน
ประกอบการนั้นอาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จัดจ้างเหมาช่วงงาน หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีเจาะจง  ฝึกอาชีพ หรือ
จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนใด
แก่ผ ู ้ส ูงอาย ุก ็ได ้  ท ั ้งน ี ้  ตามหลักเกณฑ์ ว ิธี การ และเง ื ่อนไขที่
คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ 

            นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ดำเนินการตาม
วรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีหรือลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายกำหนด 

            มาตรา ๑๑/๓ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่
ดำเนินการตามาตรา ๑๑/๑ และมาตรา ๑๑/๒ และมิใช่ประเภทกิจการ
ที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนรับผู้สูงอายุเข้าทำงานตามมาตรา ๑๑/๑ 
ให้พิจารณาเลือกส่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๔(๒/๒) ทั้งนี้ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงิน
และเงื่อนไขด้านเวลาที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้อง
นำส่งเข้ากองทุน 

            มาตรา ๑๑/๔ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่ง
ดำเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ หรือมาตรา ๑๐/๒ หรือเลือกส่งเงินเข้า
กองทุนตามมาตรา ๑๑/๓ มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของ
จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการจ้างผู ้ส ูงอายุหรือเงินที ่ส่งเข้ากองทุน 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด 
          กรณีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการใดจ้างหรือขยาย
อายุการทำงานให้แก่ผู้ซึ่งอายุเกินหกสิบห้าปีขึ้นไปหรือเป็นผู้สูงอายุซึ่ง
มีภาระในการอุปการะผู้อื่น โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่าหนึ่งร้อยแปด
สิบวันในปีภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั ้น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
            มาตรา ๑๑/๕ เมื ่อหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างหรือ
เจ้าของสถานประกอบการ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ หรือ
มาตรา ๑๑/๒ แล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติต่อกรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
ของแต่ละปี  

            เมื่อกรมการจัดหางานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มี
หนังสือแจ้งกรมเพ่ือออกประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติกฎหมายต่อ
สาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และดำเนินการตามกฎหมายในกรณี
ฝ่าฝืน ทั้งนี้ ให้ถือว่ากองทุนผู้สูงอายุเป็นเจ้าหนี้ตามมาตรา ๑๑/๓   

             มาตรา ๑๑/๖ ให้กรมการจัดหางาน มีหน้าที่และอำนาจ
กำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการมีงานทำของผู้สูงอายุให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  และให้กรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองสิทธิแรงงานผู้สูงอายุใน
สถานประกอบการ 
             มาตรา ๑๑/๗ กรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณา
ให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ 
รางวัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด แก่หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กร เอกชน หรือนายจ้างหรือสถานประกอบการใด ให้นำ
ข้อมูลที่ได้ประกาศตามมาตรา ๑๑/๕ และข้อมูลการจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกและบริการตามมาตรา ๑๑/๙ มาประกอบการพิจารณา
โดยอาจใช้เป็นเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ร่วมด้วย 

         มาตรา ๑๑/๘ เพื ่อประโยชน์ในคุ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุตาม
มาตรา ๑๑ (๕) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออก
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ พื้นที่สาธารณะ ยานพาหนะ 
บริการขนส่งหรือบริการสาธารณะอ่ืน รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ดำรงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัยถ้วนหน้า  

              ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่มีหน้าที่ออกแบบเกี่ยวกับ
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอ่ืน 
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง           

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีการตรวจสอบ กำกับ
ดูแล และติดตามผลการดำเนินการเพ่ือให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้โดยสะดวก
และปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น
กำหนด 

         กรณีย ังมิได้ม ีการออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ ่ง ให้นำ
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอ่ืน ซึ่งได้
จัดอุปกรณ ์

           มาตรา ๑๑/๙ เจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู ้ให้บริการสาธารณะอื ่น ซึ ่งได้
ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับซึ่งได้จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวก หรือบริการตามความจำเป็นและเหมาะสมและให้
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ 
และให้รายงานผลต่อกรม และมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือ
ยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 

          มาตรา ๑๑/๑๐ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ตามมาตรา ๑๑/๙ ให้กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความ
ในการว่าต่างแก้ต่างในทางคดีแก่ประชาชน มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มี

 
 
       กำหนดเพิ ่มเติมหน้าที ่และอำนาจเจ้าหน้าที ่ของรัฐและ
เอกชนให้ออกแบบ ตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตามผลการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง 
หรือบริการสาธารณะอ่ืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

        กำหนดเพิ่มเติมระยะเวลาการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวย
ความสะดวกหรือบริการของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่งหรือบริการอื่นให้แล้วเสร็จ
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้รายงาน
ผลต่อกรม และมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษี
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
บริการดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ” 

          มาตรา ๑๑/๑๑ เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นกำหนด หากมีการฟ้องคดี
ไม่ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ฟ้องคดีเองหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุที่เกี ่ยวข้อง 
รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฟ้องแทน ให้ได้รับการยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียม 

           มาตรา ๑๑/๑๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิในด้าน
การดูแลและช่วยเหลือ หรือการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงตามมาตรา ๑๑ (๑๐) ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณี มีอำนาจออกคำสั ่งแต่งตั ้งผู ้คุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุได้ตามที่
เห็นสมควร ทั ้งนี ้ เนื ่องจากมีคำขอจากผู ้สูงอายุรายนั ้นหรือกรณี
ผู้สูงอายุไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ หรือกรณีเป็นผู้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ยื่นคำขอแทนก็ได ้        

               ผู้คุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อื ่นของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน ผู้นำ
ชุมชน อาสาสมัคร หรือบุคคลทั่วไป ที่รับอุปการะดูแลผู้สูงอายุรายนั้น 

               กรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง
อธิบดีกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ก็ให้เสนอคำคัดค้าน
ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อเพื่อเพิกถอน
คำสั่งได้ ทั้งนี้ ผู้คัดค้านต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความสามารถในการ
ดูแลและช่วยเหลือผู ้สูงอายุได้ดีกว่าบุคคลหรือองค์กรที ่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

               พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่ตามวรรคหน ึ ่ งและวรรคสอง 
หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้        

 
 
 
      กำหนดเพิ่มเติมสิทธิผู้สูงอายุเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการจัดหาทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
รวมถึงค่าฤชาธรรมเสียมศาล และหากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ฟ้องแทนก็ให้สิทธิได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 

 

        กำหนดเพิ่มเติมหลักการคุ้มครองสิทธิในด้านการดูแลและ
ช่วยเหลือ หรือการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดยให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งผู้คุ้ มครอง
สิทธิผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยให้
ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
               ให้ศาลเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีตามมาตรานี ้ เว ้นแต่ไม่ม ีการเปิดศาลเยาวชนและ
ครอบครัวในจังหวัดนั้นก็ให้ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาตาม
มาตรานี้  

         มาตรา ๑๑/๑๓ ให้ผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุมีหน้าที่ดำเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

              (๑) ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิโดยสะดวก ตาม
มาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ 

               (๒) รับเงิน สิ่งของ หรือสิทธิสวัสดิการแทนผู้สูงอายุ จาก
หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือบุคคลสำหรับนำไปช่วยเหลือหรืออุปการะ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุ  

                (๓) รายงานผลการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                (๔) เป็นผู้แทนผู้สูงอายุในการจัดการทรัพย์สินในกรณี
ผู ้สูงอายุมีทรัพย์สินหรือรายได้ตามที่ผู ้สูงอายุได้แสดงเจตนาเป็น
หนังสือมอบให้ผู ้นั ้นจัดการทรัพย์สินหรือรายได้แทนตน เพื ่อนำ
ทรัพย์สินหรือรายได้ หรือดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
ดังกล่าวไปดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนั้น ทั้งนี้ ในกรณีผู้สูงอายุ
รายใดอยู ่ในสภาวะไม่สามารถแสดงเจตนาได้ ให้ผู ้ค ุ ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๑๑/๑๑ เพื่อให้ศาลพิจารณามี
คำสั่งให้ผู้นั้นเป็นปกครองและจัดการทรัพย์สินได้ 

              การจัดการทรัพย์สินตาม (๔) ให้ผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
อาจจัดการเองโดยนำออกให้เช่าทรัพย์สินโดยไม่มีภาระผูกพันที่ให้
ผู ้สูงอายุเสื ่อมสิทธิ หรือกรณีเงินสดให้ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์
เพื่อให้ใช้จ่ายเฉพาะดอกผลและต้นเงินตามความจำเป็นสำหรับการ
อุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุรายนั้น กรณีจะมีการนำทรัพย์สินของผู้สูงอายุ
ไปมอบหมายให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์

 

 

 

 

  กำหนดหน้าที่และข้อห้ามของผู้คุ้มครองสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริหารจัดการเพื่อหาประโยชน์
สำหรับนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุนั้น จะต้องรับความ
เห็นชอบจากอธิบดีหรือผู ้ว ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ก่อน
ดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

               ให้อธ ิบดีกรมหรือผู ้ว ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที ่กำกับดูแล ติดตามผล และให้
คำปรึกษาแนะนำดำเนินการของผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ      

             หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การเพิก
ถอน และอำนาจหน้าที่ของผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมทั้งสิทธิการ
ได ้ร ับการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายจากร ัฐ ให ้เป ็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 
            มาตรา ๑๑/๑๔ ห้ามผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุกระทำการที่
เป็นปรปักษ์หรือกระทำการขัดประโยชน์เกี ่ยวกับทรัพย์สินของ
ผู ้ส ูงอายุ และห้ามเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับผู ้สูงอายุลงใน
สื่อสารมวลชนหรือสื่อใดๆ อันน่าที่จะเสื่อมเสียแก่ผู้สูงอายุ ยกเว้นการ
ให้ข้อมูลหรือข่าวสารกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับ
ดูแลผู้สูงอายุรายนั้น                   

        มาตรา ๑๑/๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชนตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ให้กรม หรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่มีอำนาจหน้าที ่ในการจัดการเกี่ยวกับที ่อยู ่อาศัยให้แ ก่
ประชาชน และราชการส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการ
สำรวจและดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
และบริการทางสังคมพื ้นฐานแก่ผู ้ส ูงอายุในชุมชนได้ ทั ้งนี ้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งรายการและอัตราค่าใช้จ่าย ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบแต่ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้สูงอายุด้วย              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      กำหนดเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้กรมหรือหน่วยงานของรัฐ
จัดการที่อยู่อาศัยของประชาชน 
       กำหนดเพิ ่มเติมหน้าที ่และอำนาจราชการส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับการสำรวจ การปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ
บริการพื้นฐานแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนรายการและอัตรา
ค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
 
 
 
 



๒๐ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
            มาตรา ๑๑/๑๖ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิการมีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑(๑๐/๑) เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็น
ธรรม ให้กรม หน่วยงานของรัฐอื่น ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับกิจการผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่
ผ ู ้ด ูแลผู ้ส ูงอายุในครอบครัวหรือชุมชนได้ ทั ้งนี ้  ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

ให้ผู้ช่วยคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่กรม 
หน่วยงานของรัฐอื่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อน
พระราชบัญญัตินี้ ให้ถือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในครอบครัวหรือชุมชน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑/๑๗ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุใน
สถานที่ดูแลผู้สูงอายุต้องจัดให้มีผู้บริบาลที่ได้รับการจดแจ้งโดยได้รับ
ค่าจ้าง  

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับจดแจ้ง การ
เพิกถอนการรับจดแจ้ง มาตรฐานการฝึกอบรม และการปฏิบัติหน้าที่ 
การกำกับดูแล การติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง และการ
กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด 
            กรณีผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่ง สามารถให้บริการตามอัตรา
ที่คณะกรรมการกำหนด อาจได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ การเงิน 
และอื่นๆ จากกรม หน่วยงานของรัฐอื่น ราชการส่วนท้องถิ่นหรือจาก
กองทุนได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
          มาตรา ๑๑/๑๘ ให้กรม หน่วยงานของรัฐอื่น หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุเพ่ือให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กำหนดเพิ ่มเต ิมการดูและคุ ้มครองส ิทธ ิผ ู ้ส ูงอาย ุใน
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม หรือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดให้มี
ผู้บริบาลผู้สูงอายุที่ได้รับการจดแจ้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ
ตามบ้านโดยได้ร ับค่าจ้างจากการให้บริการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 
 

 

 

 

 

        กำหนดเพิ ่มเติมการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ผู ้ส ูงอายุให้ผ ู ้ด ูแลผู ้ส ูงอายุและผู ้บร ิบาลผู ้ส ูงอายุ เพื ่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 



๒๑ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๒/๑๕ และผู้บริบาลผู้สูงอายุตามมาตรา 
๑๒/๑๖ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึง” 

           มาตรา ๑๑/๑๙ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการดูแล การบริการทางสังคม และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
กำหนด ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายมี
อำนาจให้การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ของรัฐ องค์กรเอกชนทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสดวง
หากำไร บุคคล กลุ ่มบุคคล สถาบันทางศาสนา หรือชุมชนในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแล การบริการทางสังคมและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุ  

           การย ื ่นคำขอร ับรองตามวรรคหน ึ ่ ง  ให ้ย ื ่นคำขอต่อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้การรับรอง
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง การ
เพิกถอนการรับรองอายุใบรับรอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กำหนดในระเบียบ 

            เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ให้กรมประกาศโฆษณา
ในราชกิจจานุเบกษา และมีสิทธิได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การเงินและอื่นๆ จากรัฐ หรือจากกองทุนผู้สูงอายุ รวมทั้งรับเงินสิทธิ
สวัสดิการสังคมแทนผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลเพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุรายนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
             ให้อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มอบหมาย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม กำกับดูแล 
และให้คำปรึกษาแนะนำเพื ่อให้ได้ร ับการรับรองมาตรฐานตาม
พระราชบัญญัตินี้  
           มาตรา ๑๑/๒๐ กรณีมีข้อร้องเรียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจพบว่า หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน บุคคล กลุ ่มบุคคล 
สถาบันทางศาสนา หรือชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ไม่

 

 
        ก ำหนด เพ ิ ่ ม เ ต ิ มแนวปฏ ิ บั ต ิ แ ล ะอำน าจหน ้ า ที่
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการให้
การรับรอง หรือเพิกถอนการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน รวมถึงกำหนดหลักการยื่นคำขอ
รับรองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อนำไป
เพิ่มเสิทธิในการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน ด้านสวัสดิการ 
และอ่ืน ๆ จากรัฐหรือจากกองทุนผู้สูงอายุมาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
อยู่ในความดูแล  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        กำหนดเพิ่มเติมหน้าที่การรับรองมาตรฐานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม กำกับดูแล และให้
คำปรึกษาแนะนำ 
 

 

 



๒๒ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และได้แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข
เป็นหนังสือตามเวลาพอสมควรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้
คณะกรรมการหร ือคณะอนุกรรมการที ่ ได ้ร ับมอบหมายตามที่
คณะกรรมการกำหนดแล้ว ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
และได้แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นหนังสือตามเวลาพอสมควรแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาเพิกถอนการรับรองได้ 
          เมื่อได้เพิกถอนการรับรองแล้ว ให้กรมประกาศโฆษณาให้
ทราบเป็นการทั่วไป และระงับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้ 
กรณีการระงับดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในความ
ดูแลของหน่วยงาน องค์กรเอกชนทั้งที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหา
กำไร บุคคล กลุ ่มบุคคล สถาบันทางศาสนา หรือชุมชนแห่งนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจพิจารณากำหนดให้มีการยื่นคำขอใหม่ และ
ระหว่างการพิจารณาคำขออาจได้รับการสนับสนุนตามรายการที่มี
ความจำเป็นได้ เว้นแต่กรณีมีการเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืน
ก็ให้ระงับการส่งเสริมสนับสนุนและพิจารณาให้ผู้สูงอายุให้รับการดูแล
โดยผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุหรือศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
หรือองค์กรแห่งอ่ืนต่อไป 
         มาตรา ๑๑/๒๑ เพื ่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู ้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทางสังคมเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลหรือผู้ดูแลไม่สามารถดูแล
ได้หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งผู ้สูงอายุไร้สถานะทางทะเบียน หรือไม่มี
ทะเบียนบ้านในท้องที ่แห่งนั ้น ให้กรมหรือราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาประกาศจัดตั้งศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งอธิบดีกรมหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจอนุญาตให้องค์กรเอกชน สถาบันทางศาสนา บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือองค์กรอื่น จัดตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทนก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
            การอนุญาตจัดตั ้งหรือมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทน 
มาตรฐานการดำเนินงาน และการเพิกถอนใบอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด  

           ให ้ศ ูนย ์บร ิการสว ัสด ิการส ั งคมผ ู ้ ส ู งอายุท ี ่ อย ู ่ ก ่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับถือเป็นศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

          มาตรา ๑๑/๒๒  ให้ผู ้ซึ ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจัดตั้งโดยกรม หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้คุ ้มครองสิทธิผู ้สูงอายุที่อยู่ในความอุปการะภายใน
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งนั้น กรณีการดำเนินกิจการ
ขององค์กรเอกชน สถาบันทางศาสนา บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
อื่นให้เสนออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารขององค์กร
เป็นผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุด้วย 

         มาตรา ๑๑/๒๓ ให้ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู ้ส ูงอายุที่
ดำเนินกิจการโดยราชการส่วนท้องถิ ่นองค์กรเอกชน สถาบันทาง
ศาสนา บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่น ได้ดำเนินการตามมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการกำหนดมีสิทธิได้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเงิน
และด้านอื ่นจากร ัฐ หร ือจากกองทุนผ ู ้ส ูงอาย ุ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด  

        กรณีผู ้อำนวยการหรือผู ้บริหารศูนย์บริการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในความอุปการะ มีความ
ประสงค์และสามารถอาศัยด้วยตนเอง หรืออยู ่ร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน หรือองค์กรแห่งอื่นได้ ก็ให้จัดให้ผู้สูงอายุรายนั้นได้เข้าอาศัยได้
ตามความประสงค์ โดยศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีหน้าที่
และอำนาจสน ับสน ุนด ้านว ิชาการและค ่าใช ้จ ่ายตามอัตราที่
คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ 

 

 

 

 

 

         กำหนดเพิ่มเติมการเป็นผู้คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานรัฐ
โดยให้ผู ้อำนวยการศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุหรือ
ราชการส ่วนท้องถ ิ ่นเป ็นผ ู ้ค ุ ้มครองส ิทธ ิผ ู ้ส ูงอาย ุภายใน
ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุและผู ้คุ ้มครองสิทธิของ
องค์กรเอกชน สถานบันทางศาสนา บุคคล กลุ่มบุคคลโดยให้
ผู้บริหารขององค์กรเป็นผู้คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
         มาตรา ๑๑/๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาผู้สูงอายุ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู ้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กรม หน่วยงานของรัฐ 
ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จัดให้มี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในระดับท้องที่ตาม
จำนวนที่เหมาะสมได้ เพ่ือให้เป็นศูนย์อยู่ดีสร้างสุขสำหรับผู้สูงอายุและ
ทุกวัยในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมที่คนทุกวัยเข้าถึง
ได้โดยสะดวก ทั้งนี้ อาจจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสาขาในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนด้วยก็ได้  

            การจัดตั้ง การเพิกถอนการจัดตั้ง องค์ประกอบของคณะ
ผู้บริหารศูนย์ มาตรฐานการดำเนินงานการสนับสนุนด้านการเงินและ
ด้านอ่ืนจากรัฐ และกองทุนผู ้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

            ให้ศูนย์บริการคนพิการประเภททั่วไป ซึ่งจัดตั้งโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่
ได้ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ได้   

ให้กระทรวงมหาดไทยกำหนดระเบียบให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินกิจการ
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระดับท้องที่ 
และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสาขาได้  

 

มาตรา ๑๑/๒๕ ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุระดับท้องที่ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

             (๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและคนทุกวัยได้มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรมและให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อุปกรณ์ สิ่ง

           กำหนดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุในระดับท้องที่ หรืออาจจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสาขาในระดับหมู่บ้าน
หรือชุมชนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 
รวมถึงการกำหนดให้มีการจัดตั้ง และเพิกถอนองค์ประกอบของ
คณะผู้บริหารศูนย์ และมีการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอ่ืน
จากรัฐตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กำหนดหน้าที ่และอำนาจศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว ิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระดับท้องที่ 



๒๕ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
อำนวยความสะดวก ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุและทุกวัยในชุมชน       
             (๒) ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ผู้สูงอายุ  

             (๓) ส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

             (๔) ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
และอาสาสมัคร 

             (๕) สำรวจ รวบรวม ติดตามสภาพปัญหา และจัดทำระบบ
ข้อมูล ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ
ความช่วยเหลือตามท่ีผู้สูงอายุร้องขอ 

             (๖) จัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาวในชุมชน  

             (๗) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุสาขา รวมถึงประกาศจัดตั้งองค์กรของผู้สูงอายุในระดับ
ชุมชน หมู่บ้าน หรือตำบล เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ศูนย ์

             (๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรม หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วน
ท้องถิ่น มอบหมาย 

         มาตรา ๑๑/๒๖ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ การกำกับดูแล และสนับสนุนงบประมาณ 
วิชาการ อาคาร สถานที่ และอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินกิจการของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีว ิตและส่งเสริมอาชีพผู ้ส ูงอายุในท้องที ่ความ
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และให้กรมมีอำนาจหน้าที่ในการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กำหนดภารกิจราชการส่วนท้องถิ ่นให้ดำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุและบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในท้องที่ได้อย่างใกล้ชิดกับผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่และรวดเร็ว 



๒๖ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา รวมทั้งกำหนดและรับรองมาตรฐาน
การดำเนินกิจการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา ๑๑/๒๗ เพื ่อประโยชน์ในการฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สำหรับให้ผู้สูงอายุกลับมาดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองและ
พึ ่งพิงบ ุคคลอื ่นน ้อยลง ให้สถานพยาบาลตามกฎหมายว ่าด ้วย
สถานพยาบาล ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนจัดให้มีศูนย์ฟ้ืนฟู
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่ง หรืออาจมีระดับตำบล
หรือท้องที ่อื ่นตามความเหมาะสมได้ โดยให้มีหน้าที ่และอำนาจ
เกี ่ยวกับการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุทั ้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ก่อนส่งต่อสถานพยาบาลหรือส่งกลับครอบครัวและ
ชุมชนได้ 

         การจัดตั้ง การให้บริการ มาตรฐานการดำเนินงาน การกำกับ
ดูแล การติดตามประเมินผล และอัตราค่าใช้จ ่ายให้เป็นไปตาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้สามารถ
เบิกค่าใช้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 

ราชการส่วนท้องถิ ่นอาจให้สนับสนุนงบประมาณเพื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งได้  

กรณีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้
กองทุนสามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กำหนด 

กรณีมีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีสิทธินำเงินที่บริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดโดยประมวลรัษฎากร 

 

 

 

 

         กำหนดเพิ่มเติมภารกิจสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนจัดให้มีศูนย์
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่ง หรืออาจมี
ระดับตำบลหรือท้องที่ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ก่อนส่งต่อสถานพยาบาลหรือ
ส่งกลับครอบครัวและชุมชนตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กำหนดและเบิกค่าใช ้จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายอื่น และให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณค่าใช้จ่ายจากราชการส่วนท้องถิ ่น หรือกองทุน
ผู้สูงอายุได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และเพิ่มเติม
สิทธิลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ศูนย์
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
มาตรา ๑๑/๒๘ เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการสนับสนุนให้บุคคล

มีเงินออมเพื่อรับเงินบำนาญในวัยผู้สูงอายุมากขึ้นตามความในมาตรา 
๑๑(๑๐/๒) ให้กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
การออมแห่งชาติ มีรายได้จากเงินบำรุงที่ได้จากค่าธรรมเนียมในการ
ซื้อสินค้าหรือบริการของบุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ให้คิดค่าธรรมเนียมจาก
บุคคลที่ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นได้ไม่เกินร้อยละสามเพื่อนำส่งกองทุน
การออมแห่งชาติเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้นเพื่อรับ
บำนาญในกองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง ื ่อนไขท ี ่อธ ิบด ีกรมสรรพากรกำหนดโดยความเห ็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี           

          การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ผู้ขายสินค้าหรือ
บริการเป็นผู้แจ้งและเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุนการออมแห่งชาติจากผู้
ซื้อสินค้าหรือบริการ และเป็นผู้นำส่งกรมสรรพกรพร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ทั ้งนี ้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพกรกำหนดให้เป็นหน้าที ่ของ
กรมสรรพากรในการนำส่งและแจ้งกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือนำส่ง
เข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้นเพ่ือรับบำนาญในกองทุนการออม
แห่งชาติ 

       มาตรา ๑๑/๒๙  ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดง
เจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีให้รัฐนำ
เงินที ่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนกองทุนการออมแห่งชาติ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสมทบการจ่ายบำนาญ
ของตนได้ปีละไม่เกินสามพันบาทได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื ่อนไขที ่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และให้เป็นหน้าที ่ของ
กรมสรรพากรในการนำส่งและแจ้งกองทุนการออมแห่งชาติสำหรับ
การนำเข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลเพื่อรับบำนาญในกองทุนการ
ออมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ” 

          มาตรา ๑๑/๓๐ ให้รัฐจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีเงินออมในชื่อ
ของบุคคลนั้นเพื่อรับบำนาญในกองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมาย

         กำหนดภารกิจให้กองทุนการออมแห่งชาติตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ คิดค่าธรรมเนียมจากบุคคลที่ซื้อ
ส ินค้าหรือบริการไม่เกินร้อยละสามนำส่งกองทุนการออม
แห่งชาติเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลเพื่อรับเงิน
บำนาญในวัยผู้สูงอายุมากข้ึนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

         กำหนดเพิ่มเติมสิทธิผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลใน
การแสดงเจตนาแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี
ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนกองทุนการออมแห่งชาติ 
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อสมทบการจ่าย
บำนาญของตนได้ปีละไม่เกินสามพันบาทตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยยกเว้นบุคคลที่รัฐ
ให้การสมทบตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการหรือกองทุนประกันสังคม จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
ตามพระราชบัญญัติ 

 



๒๘ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๑/๒๘ และมาตรา ๑๑/
๒๙ ตามอัตราและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ กรณีบุคคลที่รัฐ
ให้การสมทบตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หร ือกองท ุนประก ันส ังคม จะไม ่ม ีส ิทธ ิ ได ้ร ับเง ินสมทบตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่รัฐให้การสมทบตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

          มาตรา ๑๑/๓๑ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดได้มีเงิน
ออมในชื่อของบุคคลนั้นเพื่อรับบำนาญในวัยผู้สูงอายุให้มีรายได้มาก
ขึ้น ให้รัฐพิจารณาจ่ายเงินสมทบเพ่ือเข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคล
นั้นเพื่อรับบำนาญในกองทุนการออมแห่งชาติเป็นการเฉพาะเพ่ิมเติมก็
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและ
อัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก
แรกเกิดดังกล่าวจะจ่ายเงินสมทบเข้าบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้น
เพ่ือรับบำนาญตั้งแต่เด็กแรกเกิดและอาจมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องได้ 

           มาตรา ๑๑/๓๒ ให้กองทุนการออมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการออมแห่งชาตินำเงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๑/๒๘ มาตรา ๑๑/
๒๙ มาตรา ๑๑/๓๐ และมาตรา ๑๑/๓๑ เข้าบัญชีเงินออมในชื่อของ
บุคคลนั้นเพื่อรับบำนาญต่อไป  

           มาตรา ๑๑/๓๓ ให้กองทุนการออมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่า
ด้วยกองทุนการออมแห่งชาติจัดให้มีระบบงานและฐานข้อมูลบัญชีเงิน
ออมเพื่อรับบำนาญของบุคคลตามมาตรา ๑๑/๒๘  ทั้งนี้ ให้ถือว่า
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยเป็นสมาชิกของกองทุนการออม
แห่งชาติอีกหนึ ่งประเภทนอกจากที ่กำหนดโดยมาตรา ๓๑ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ และให้นำเงินที่ได้รับตาม
มาตรา ๑๑/๓๒ พร้อมดอกผลเพื่อจ่ายสมทบเงินบำนาญของบุคคลนั้น 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนการ
ออมแห่งชาติกำหนดในระเบียบ  

 

 

 

 
 

        เพิ่มแนวทางการออมอย่างยั่งยืนด้วยการให้รัฐพิจารณา
จ่ายเงินสมทบเพ่ือเข้าบัญชีเงินออมให้เด็กแรกเกิดเพ่ือรับบำนาญ
ต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาและ
อัตราที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
        กำหนดเพิ่มเติมกองทุนการออมแห่งชาติให้จัดระบบงาน
และฐานข้อมูลบัญชีเงินออมเพื่อรับบำนาญของบุคคล โดยให้ถือ
ว่าบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทยเป็นสมาชิกของกองทุนการ
ออมแห่งชาติอีกหนึ ่งประเภทตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนการออมแห่งชาติกำหนด 

 

 

 



๒๙ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
         มาตรา ๑๑/๓๔ เงินในบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้นเพ่ือรับ
บำนาญตามมาตรา ๑๑/๓๒ บุคคลเจ้าของบัญชีไม่สามารถเบิกถอนได้ 
และไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน ได้ และไม่อยู่ภายใต้การบังคับคดี 

            มาตรา ๑๑/๓๕ กรณีบุคคลเจ้าของบัญชีเงินออมในชื่อของ
บุคคลนั้นเพื่อรับบำนาญเสียชีวิตก่อนอายุครบหกสิบปีหรือก่อนได้รับ
สิทธิรับบำนาญที่ครบถ้วน ให้โอนสิทธิการรับบำนาญเฉพาะเงินตาม
มาตรา ๑๑/๒๘ มาตรา ๑๑/๒๙ และเงินที่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ของเด็กแรกเกิดที่ได้จ่ายเงินสมทบตามมาตรา ๑๑/๓๑ ให้อยู่ภายใต้
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยมรดกไปสู่บัญชีของบุคคลซึ่งเป็นทายาทโดย
ธรรมหรือโดยพินัยกรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุน
การออมแห่งชาติกำหนด 

        มาตรา ๑๑/๓๖ กรณีบุคคลเจ้าของบัญชีเงินออมในชื ่อของ
บุคคลนั้นเพื่อรับบำนาญไม่เลือกใช้สิทธิ หรือสละสิทธิรับบำนาญจาก
เงินที่ได้รับ หรือกองทุนการออมแห่งชาติไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ใด
ได้ภายในกำหนดห้าปี ให้เงินในบัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้นเพ่ือ
รับบำนาญตกเป็นรายได้ของกองทุนการออมแห่งชาติ     

          มาตรา ๑๑/๓๗  กรณีบุคคลใดได้เป็นสมาชิกกองทุนการออม
แห่งชาติตามมาตรา ๓๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ
อยู่แล้ว ให้ถือว่าเงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๑/๒๘ มาตรา ๑๑/๒๙ และ
เงินที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดที่ได้จ่ายเงินสมทบตาม
มาตรา ๑๑/๓๑ เป็นเงินสะสมตามมาตรา ๗(๑) แห่งกฎหมายว่าด้วย
กองทุนการออมแห่งชาติ และเงินที่ได้รับตามมาตรา ๑๑/๓๐ และ
มาตรา ๑๑/๓๒ ซึ่งมิใช่เงินที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแรก
เกิดที่ได้จ่ายเงินสมทบให้ถือเป็นเงินสมทบตามมาตรา ๗ (๒) แห่ง
กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายเงิน
บำนาญของสมาชิกให้มีจำนวนเงินที่เพ่ิมข้ึน 
 

          

 

 

       กำหนดวิธีการและผู้รับบำนาญตกทอดของบุคคลเจ้าของ
บัญชีเงินออมในชื่อของบุคคลนั้น ในกรณีเบิกถอนเงินในบัญชีเงิน
ออมเพื่อรับบำนาญ กรณีเสียชีวิตก่อนอายุครบหกสิบปีหรือก่อน
ได้ร ับสิทธิร ับบำนาญ กรณีไม่เลือกใช้สิทธิหรือสละสิทธิรับ
บำนาญจากเงินที่ได้รับ หรือกองทุนการออมแห่งชาติไม่สามารถ
จ่ายเงินให้แก่ผู้ใดได้ภายในกำหนดห้าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
           มาตรา ๑๑/๓๘ ให้คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ
ตามมาตรา ๑๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ ทำ
หน้าที่กำหนดนโยบาย และบริหารจัดการ ตลอดจนกำกับดูแลกิจการ
จากเงินที ่ได้รับตามมาตรา ๑๑/๓๒ และมีอำนาจกำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายบำนาญของ
บุคคลตามมาตรา ๑๑/๓๓ และระเบียบอื่นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
            มาตรา ๑๑/๓๙ ให้คณะอนุกรรมการลงทุนตามมาตรา ๒๑ 
มีอำนาจนำเงินที่ได้รับไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากเงินหรือ
ทรัพย์สินตามมาตรา ๑๑/๓๒ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดโดยกฎกระทรวง 

           มาตรา ๑๑/๔๐ ให้กองทุนการออมแห่งชาติมีสิทธิได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการจากรัฐ เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีสิทธินำส่วนแบ่งรายได้ หรือดอก
ผลจากการนำเงินจากบัญชีของบุคคลไปจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตามท่ีกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ”       

      กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะคณะกรรมการกองทุน
การออมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

        กำหนดเพิ่มเติมสิทธิกองทุนการออมแห่งชาติให้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการจากรัฐ หรือมีสิทธิ
นำส่วนแบ่งรายได้ หรือดอกผลจากการนำเงินจากบัญชีของ
บุคคลไปจัดหาผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยกองทุน
การออมแห่งชาติกำหนด 

มาตรา ๑๒  การเรียกร้องสิทธิหรือการได้มาซึ่งสิทธิ
หรือประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่
เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น 

ไม่มีการแก้ไข  

มาตรา ๑๓  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเ์ด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุน
ผู้สูงอายุ” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง 
การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติ 
 
 

มาตรา  ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
           “มาตรา ๑๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี ่ยวกับการ
คุ้มครอง  การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทัง้สนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

         เพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุให้รวมถึงการ
คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ และการบริหาร
จัดการกองทุน 
 
 
 



๓๑ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และการบริหาร
จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๒ 
มาตรา ๑๓/๓ และมาตรา ๑๓/๔ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

            “มาตรา ๑๓/๑  ให้กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๓ และอำนาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึง 
             (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ 
              (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือกระทำนิติกรรมใด ๆ 
             (๓) กระทำการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการ
ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

             มาตรา ๑๓/๒  ในกิจการของกองทุนที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ
บุคคลภายนอก ให้อธิบดีเป็นผู้แทนกองทุน เพื่อการนี้ อธิบดีจะมอบ
อำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานในเรื่องใดแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

              มาตรา ๑๓/๓  ให้จัดตั้งสำนักงานกองทุนผู้สูงอายุขึ ้นใน
กรม ทำหน้าท ี ่ เก ี ่ยวก ับงานธ ุรการและว ิชาการให ้ก ับกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการอื่น คณะทำงาน หรือ
บุคคลที ่คณะกรรมการบริหารกองทุนแต่งตั ้งให้ดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(๑) รับคำขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การสนับสนุน
แผนงานหรือโครงการจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
องค์กรของผู้สูงอายุ 

(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการดำเนินงานของกองทุน 

 
 
 
       กำหนดเพ่ิมเติมอำนาจในการกระทำกิจการต่าง ๆ ของ
กองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะอนุกรรมการอ่ืน คณะทำงาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริหารกองทุนแต่งตั้งให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) รับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การตัดหนี้เป็นสูญของ
กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 (๔) พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการ
ของกองทุน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน 

 (๕) เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการ
สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน 

 (๖) ปฏิบัติงานในหน้าที ่อื ่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หรืออธิบดีมอบหมาย 

มาตรา ๑๓/๔  ในการบริหารจัดการของกองทุน อธิบดี
จะมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปฏิบัติงานในกิจการ
ของกองทุนแล้ว กองทุนอาจจ้างผู้ปฏิบัติงานของกองทุนในตำแหน่ง
ผู้จัดการสำนักงานกองทุน และพนักงานของกองทุนเพ่ือให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั ้งนี ้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนด 
                     หลักเกณฑ์และวิธ ีการสรรหาผู ้ปฏ ิบ ัต ิงานของ
กองทุน แบบสัญญาจ้าง การปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน สิทธิประโยชน์
อื่นนอกจากเงินเดือน เครื่องแบบผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างและบริหาร 
ตลอดจนการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธ ีการ และเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ ในกรณี
คณะกรรมการยังมิได้กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการมาใช้
บังคับโดยอนุโลม” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        กำหนดเพ่ิมเติมการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพด้วยการมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมปฏิบัติงานในกิจการของกองทุน หรือจ้างผู้ปฏิบัติงานของ
กองทุนในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานกองทุน และพนักงานของ
กองทุนได้ 

มาตรา ๑๔  กองทุน ประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินที ่ได้ร ับจากงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 

มาตรา ๑๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒/๒) ของมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  

               “(๒/๒) เงินที ่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
นำส่งตามมาตรา ๑๑/๓  

        กำหนดเพ่ิมแหล่งรายได้ที่จะเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุ 
 
 
 
 



๓๓ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
(๒/๑) เงินบำรุงกองทุนที่ได้รับตามมาตรา 

๑๕/๑ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบ

ให้ 
(๔) เง ินอ ุดหน ุนจากต ่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน

หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอ่ืน 
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของ

กองทุน 
 
 
มาตรา ๑๕  เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม่ต้อง
นำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
          มาตรา ๑๕/๑  ให้เรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับ
สินค้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละสองของภาษีที่
เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มี
หน ้าที ่ส ่งเง ินบำร ุงกองทุนพร ้อมกับชำระภาษี
สรรพสามิต  ทั ้งนี ้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด 
          ในการคำนวณเงินบำรุงกองทุนตามวรรค
หนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง 

มาตรา ๑๕/๒  ให้กรมสรรพสามิตและกรม
ศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน
ตามมาตรา ๑๕/๑ เพ่ือนำส่งเข้ากองทุนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่ต้อง
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพ่ือประโยชน์ในการเรียก

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๕/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         แก้ไขปรับปรุงการเรียกเก็บเงินบำรุงกองทุน 
 
 



๓๔ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
เก็บเงินบำรุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบำรุงกองทุนให้
ถือเป็นภาษีแต่ไม่ให้นำไปรวมคำนวณเป็นมูลค่าของ
ภาษ ี

ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมีเงินบำรุงกองทุน
ส่งเข้ากองทุนเกินสี ่พันล้านบาท ให้กรมกิจการ
ผู้สูงอายุนำเงินบำรุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินภายในสามสิบวันนับจากวันที่กองทุน
ได้รับ 

มาตรา ๑๕/๓  ให้คณะกรรมการจัดสรรเงิน
บำรุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) และเงินที ่ม ีผู้
บริจาคเข้ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่
มีรายได้น้อย สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและ
การจ ัดสรรเง ินตามวรรคหน ึ ่ ง  ให ้ เป ็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการ
กำหนด 

มาตรา ๑๕/๔  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
สรรพสามิตในส่วนที ่เกี ่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตได้รับการยกเว้น 
ลดหย่อน หรือคืนภาษี ให้ได้รับการยกเว้นลดหย่อน 
หร ื อค ื น เ ง ิ นบำร ุ ง กองท ุนด ้วย ตามระเบ ียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด 

มาตรา ๑๕/๕  ในกรณีที่ผู ้มีหน้าที่ส่งเงิน
บำรุงกองทุนไม่ส่งเงินบำรุงกองทุนหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเงินบำรุงกองทุนไม่ครบ
ตามจำนวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
สองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลัง

 

 

 



๓๕ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
ระยะเวลาที ่กำหนดหรือจำนวนเงินที ่ส ่งขาดไป 
แล้วแต่กรณีนับแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงิน
บำรุงกองทุน แต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวน
เงินบำรุงกองทุนและให้ถือว่าเงินเพิ ่มนี ้เป็นเงินบำรุง
กองทุนด้วย 
         ในการคำนวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษ
ของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 

มาตรา ๑๕/๖  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบำรุงกองทุน
ผู้ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงไม่ส่ง
เงินบำรุงกองทุน หรือส่งเงินบำรุงกองทุนไม่ครบตาม
จำนวนที่ต้องส่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงยี่สิบเท่าของเงินบำรุงกองทุน
ที่จะต้องนำส่ง หรือทั้งจำทั้งปรับ 
        มาตรา ๑๕/๗  ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็น 
นิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั ่งการหรือการกระทำของกรรมการ 
หรือผู ้จ ัดการ หรือบุคคลใดซึ ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการ และละ
เว้นไม่สั ่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติ
บุคคลนั้นกระทำความผิด ผู ้นั ้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 
       มาตรา ๑๕/๘  ความผิดตามมาตรา ๑๕/๖ 
และมาตรา ๑๕/๗ ถ้าอธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเห็นว่า
ผ ู ้ต ้องหาไม่ควรได้ร ับโทษถึงจำคุก ให้ม ีอำนาจ
เปรียบเทียบได้ 
มาตรา ๑๖  ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มี
สิทธินำไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หรือได้รับ

ไม่มีการแก้ไข    
 



๓๖ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
การยกเว้นภาษีสำหรับทรัพย์สินที่บริจาค แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
ประมวลรัษฎากร 

 

 

 

 

มาตรา ๑๗  ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่
ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้นั้นมีสิทธิได้รับการ
ลดหย่อนภาษี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในประมวลรัษฎากร 

ไม่มีการแก้ไข       

มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ 
เป ็นรองประธานกรรมการ ผ ู ้ แทนกระทรวง
สาธารณส ุข ผ ู ้แทนสำน ักงบประมาณ ผ ู ้แทน
กรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั ้งจำนวนห้าคน ในจำนวนนี ้ต้องเป็นผู ้แทน
องค์กรของผู ้สูงอายุจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กร
เอกชนที่เกี ่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครอง การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งคน และผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจำนวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ และให้ผู ้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๙ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ 
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับกับการดำรง
ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการ
เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น  ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  แ ล ะ ก า ร แ ต ่ ง ตั้ ง

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการบร ิหารกองทุนมี
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บร ิหารกองทุน รวมทั ้งดำเน ินการ
เกี ่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุนให้เป ็นไปตามระเบียบที ่คณะกรรมการ
กำหนด 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื ่อการ
คุ ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัด
สว ัสด ิการแก ่ผ ู ้ส ู งอายุ  ท ั ้ งน ี ้  ตามระเบ ียบที่
คณะกรรมการกำหนด 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหาร
ก อ ง ท ุ น ต ่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ ที่
คณะกรรมการกำหนด 
 
 

 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

            “มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมี
หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

             (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อจัดหาผลประโยชน์ รายได้ และ  การจัดการกองทุน รวมทั้งการ
ตัดหนี้เป็นสูญ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 

             (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื ่อการคุ ้มครอง การ
ส่งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ 

             (๓) รายงานสถานะการเง ินและการบริหารกองทุนต่อ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด” 

มาตรา ๑๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๐/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

               “มาตรา ๒๐/๑  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือ
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
               (๑) คณะอนุกรรมการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์และ
รายได้แก่กองทุน ให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณากำหนด
กรอบวงเงิน วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเงินกองทุนบางส่วนไป
ลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์และรายได้กองทุนมากขึ้น ซึ่งอาจลงทุน
เองหรือมอบหมายให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื ่นที ่มีความ
น่าเชื ่อถือดำเนินการแทนก็ได้ ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

 
 
 
       ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการบริหารกองทนุให้
มีหน้าที่ดำเนินการเกี ่ยวกับการลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ 
รายได้ การจัดการกองทุน และการตัดหนี้เป็นสูญ และมีอำนาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมถึงเพิ่มเติมสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
และค่าตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
     



๓๘ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
เ ง ื ่ อน ไขท ี ่ คณะกรรมกา รกำหนด โดยความ เห ็ นชอบ ข อง
กระทรวงการคลัง 
              (๒) คณะอนุกรรมการอื่นตามความจำเป็น หรือจะมอบ
อำนาจให้คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุประจำจังหวัดเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนในท้องที่จังหวัดก็ได้ 
               องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ วาระการดำรงตำแหน่ง การ
พ้นจากตำแหน่ง ของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด” 

               มาตรา ๒๐/๒   ให ้กรรมการบร ิหารกองท ุนและ
อนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ และ
ว ิ ธ ี ก า รท ี ่ คณะกร ร ม กา ร ก ำหน ด โ ดย คว าม เห ็ น ช อบ ข อ ง
กระทรวงการคลัง” 

มาตรา ๒๑  การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บ
ร ั กษา เง ินกองท ุน  ให ้ เป ็น ไปตามระเบ ียบที่
คณะกรรมการกำหนด 
มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำ
งบดุลและบัญชีทำการส่งผู ้สอบบัญชีตรวจสอบ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
               ให้สำนักงานการตรวจเง ินแผ่นดินเป็น
ผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทำรายงานผล
การสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
 มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงาน
ผู้สูงอายุแห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

ไม่มีการแก้ไข 

 



๓๙ 

 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เหตุผล 
 มาตรา ๒๔  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ
หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

ประกาศหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๗  ให ้ยกเล ิกความในวรรคหนึ ่งของมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบ ัญญัต ิผ ู ้ส ูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ ึ ่ งแก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมโดย
พระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

        “มาตรา ๒๔  ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พ ัฒนาส ั งคมและความม ั ่ นคงของมน ุษย ์  ร ั ฐมนตร ี ว ่ าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงแรงงาน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ กับแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่
เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น” 

     มาตรา ๑๘ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั ่งที ่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะได้มีการออกระเบียบ 
ประกาศตามพระราชบัญญัติใช้บังคับแทน 

      กำหนดเพิ่มเติมอำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการในการออก
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ให้มากขึ้น 

 

 

 

 

********************************************************** 


