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พระราชบัญญัติ 
ผู�สูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป0นป1ท่ี ๕๘ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรให�มีกฎหมายว8าด�วยผู�สูงอายุ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู�สูงอายุ” หมายความว8า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบป1บริบูรณDข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
“กองทุน” หมายความว8า กองทุนผู�สูงอายุ 
“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการผู�สูงอายุแห8งชาติ 
“รัฐมนตรีผู�รับผิดชอบ” หมายความว8า รัฐมนตรีเจ�าสังกัดของหน8วยงานท่ีได�รับ

มอบหมายให�รับผิดชอบเก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนผู�สูงอายุตามมาตรา ๑๑ 
 
มาตรา ๔   ให� มีคณะกรรมการผู� สู งอายุแห8 งชาติ เรียกโดยย8อว8า “กผส.” 

ประกอบด�วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป0นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD เป0นรอง

ประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
(๓) ประธานสมาคมสภาผู�สูงอายุแห8งประเทศไทยในพระราชูปถัมภDสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี เป0นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๓๐ ก/หน�า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
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(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต8างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยD ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู� อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะหDแห8ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภD เลขาธิการสภากาชาดไทย เป0นกรรมการโดยตําแหน8ง 

(๕) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังจากผู�แทนองคDกรเอกชนท่ีเก่ียวข�อง
กับงานในด�านการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ
ผู�สูงอายุ จํานวนไม8เกินห�าคน 

(๖) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง จํานวนไม8เกินห�าคน 
ให�ผู�อํานวยการสํานักงานส8งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษDเด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส 

คนพิการและผู�สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD เป0นกรรมการและ
เลขานุการ ผู�อํานวยการสํานักส8งเสริมและพิทักษDผู�สูงอายุ สํานักงานส8งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษDเด็ก 
เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD 
และผู�อํานวยการสถาบันเวชศาสตรDผู�สูงอายุ กรมการแพทยD กระทรวงสาธารณสุข เป0นผู�ช8วยเลขานุการ 

การแต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป0นผู�แทนองคDกรเอกชนตาม (๕) ให�แต8งต้ังจาก
บุคคลซ่ึงองคDกรเอกชนได�เลือกกันเอง และการแต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�แต8งต้ังจากบุคคลซ่ึงไม8
เป0นข�าราชการท่ีมีตําแหน8งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ�างของหน8วยราชการ หน8วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส8วนท�องถ่ิน หรือองคDกรอ่ืนของรัฐ เว�นแต8เป0นผู�สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑDและวิธีการในการเลือกและการพ�นจากตําแหน8งของผู�แทนองคDกรเอกชน
ให�เป0นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด  ท้ังนี้ โดยให�กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู�ทรงคุณวุฒิเสนอให�คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังเป0นกรรมการตาม (๖) 

 
มาตรา ๕  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละ

สี่ป1นับแต8วันท่ีได�รับแต8งต้ัง และอาจได�รับแต8งต้ังอีกได� แต8ต�องไม8เกินสองวาระติดต8อกัน 
ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีพ�นจากตําแหน8งตามวาระปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปจนกว8าจะมี

การแต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม8 
ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8งก8อนครบวาระหรือในกรณีท่ีมีการ

แต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว8างท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต8งต้ังไว�แล�วยังมีวาระอยู8
ในตําแหน8ง ให�ผู�ได�รับแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งแทนหรือให�เป0นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู8ใน
ตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงได�รับแต8งต้ังไว�แล�ว 

 
มาตรา ๖  นอกจากการพ�นตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๕ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

พ�นจากตําแหน8ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป0นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป0นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) คณะรัฐมนตรีให�ออกเพราะบกพร8องหรือไม8สุจริตต8อหน�าท่ี มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย8อนความสามารถ 

(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
 
มาตรา ๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม8น�อยกว8าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป0นองคDประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม8มาประชุมหรือไม8สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�รอง

ประธานกรรมการเป0นประธานในท่ีประชุม ถ�าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม8มา
ประชุมหรือไม8สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป0นประธาน
ในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียง
ชี้ขาด 

ให�มีการประชุมคณะกรรมการไม8น�อยกว8าป1ละสองครั้ง 
 
มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต8งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย8างหนึ่งอย8างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให�นํามาตรา ๗ มาใช�บังคับแก8การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการ

สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู�สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ท้ังนี้ 
ต�องส8งเสริมและสนับสนุนให�สถาบันครอบครัวได�มีส8วนร8วมในการช8วยดูแลผู�สูงอายุ 

(๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกล8าว 

(๓) พิจารณาให�การสนับสนุนและช8วยเหลือกิจกรรมของหน8วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเก่ียวกับการสงเคราะหDและการพัฒนาผู�สูงอายุ 

(๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนDและการจัดการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 

(๕)๒ กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ8ายเงินเพื่อการคุ�มครอง 
การส8งเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก8ผู�สูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) 

(๖) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ตามมาตรา ๒๐ (๓) 

(๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ8ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

(๘) กําหนดระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�องเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒ มาตรา ๙ (๕) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) เสนอความเห็นและข�อสังเกตต8อคณะรัฐมนตรีให�มีหรือแก�ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู�สูงอายุ 

(๑๐) เสนอรายงานสถานการณDเก่ียวกับผู�สูงอายุของประเทศต8อคณะรัฐมนตรีอย8างน�อย
ป1ละหนึ่งครั้ง 

(๑๑) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดเก่ียวกับผู�สูงอายุตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
บัญญัติให�เป0นอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๐  ให�สํานักส8งเสริมและพิทักษDผู�สูงอายุ สํานักงานส8งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษDเด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยD มีอํานาจหน�าที่ดําเนินการต8าง ๆ เกี่ยวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุน
ที่เกี่ยวข�องกับผู�สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให�มี
อํานาจหน�าท่ี ดังต8อไปนี้ 

(๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม
และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู�สูงอายุเสนอต8อคณะกรรมการ 

(๒) รวบรวมข�อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงานคุ�มครอง ส8งเสริม และ
สนับสนุนท่ีเก่ียวข�องกับผู�สูงอายุ 

(๓) เป0นศูนยDกลางในการประสานงาน เผยแพร8 และประชาสัมพันธDงานหรือกิจกรรม
เก่ียวกับผู�สูงอายุ 

(๔) สร�างระบบการดูแลผู�สูงอายุในชุมชน 
(๕) ร8วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส8วนกลาง ราชการบริหารส8วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส8วนท�องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคDกรอ่ืนในการจัดให�ผู�สูงอายุได�รับการคุ�มครอง 
การส8งเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหน8วยงานท่ีเก่ียวข�องแล�ว
รายงานต8อคณะกรรมการ 

(๗) พิจารณาเสนอความเห็นต8อคณะกรรมการในการให�มีหรือแก�ไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู�สูงอายุ 

(๘) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ผู�สูงอายุมีสิทธิได�รับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนในด�าน

ต8าง ๆ ดังนี้ 
(๑) การบริการทางการแพทยDและการสาธารณสุขท่ีจัดไว�โดยให�ความสะดวกและ

รวดเร็วแก8ผู�สูงอายุเป0นกรณีพิเศษ 
(๒) การศึกษา การศาสนา และข�อมูลข8าวสารท่ีเป0นประโยชนDต8อการดําเนินชีวิต 
(๓) การประกอบอาชีพหรือฝSกอาชีพท่ีเหมาะสม 
(๔) การพัฒนาตนเองและการมีส8วนร8วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ8มในลักษณะ

เครือข8ายหรือชุมชน 
(๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก8ผู�สูงอายุในอาคาร 

สถานท่ี ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๖) การช8วยเหลือด�านค8าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
(๗) การยกเว�นค8าเข�าชมสถานท่ีของรัฐ 
(๘) การช8วยเหลือผู�สูงอายุซ่ึงได�รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนDโดยมิชอบด�วยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง 
(๙) การให�คําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในทางคดี หรือในทางการ

แก�ไขป3ญหาครอบครัว 
(๑๐) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุ8งห8มให�ตามความจําเป0นอย8างท่ัวถึง 
(๑๑)๓ การจ8ายเงินเบ้ียยังชีพเป0นรายเดือนอย8างท่ัวถึงและเป0นธรรม 
(๑๑/๑)๔ การจ8ายเงินสงเคราะหDเพ่ือการยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อยตามมาตรา 

๑๕/๓ 
(๑๒) การสงเคราะหDในการจัดการศพตามประเพณี 
(๑๓) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให�คณะกรรมการเสนอความเห็นต8อนายกรัฐมนตรี

เพ่ือพิจารณาและประกาศกําหนดให�หน8วยงานหนึ่งหน8วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการ
บริหารส8วนกลาง ราชการบริหารส8วนภูมิภาค ราชการบริหารส8วนท�องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ เป0นผู�มี
อํานาจหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการ  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ความสัมพันธDกับ
ภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมท้ังการมีส8วนร8วมของภาคประชาชนประกอบด�วย
เป0นสําคัญ 

การคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให�หน8วยงานตามวรรคสอง
ดําเนินการให�โดยไม8คิดมูลค8าหรือโดยให�ส8วนลดเป0นกรณีพิเศษก็ได� แล�วแต8กรณี  ท้ังนี้ ให�เป0นไปตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีผู�รับผิดชอบประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒  การเรียกร�องสิทธิหรือการได�มาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนDของผู�สูงอายุตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไม8เป0นการตัดสิทธิหรือประโยชนDท่ีผู�สูงอายุจะได�รับตามท่ีบัญญัติไว�ในกฎหมายอ่ืน 
 
มาตรา ๑๓  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานส8งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษDเด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ เรียกว8า “กองทุนผู�สูงอายุ” เพ่ือเป0นทุนใช�จ8าย
เก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริมและการสนับสนุนผู�สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔  กองทุน ประกอบด�วย 
(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให� 
(๒) เงินท่ีได�รับจากงบประมาณรายจ8ายประจําป1 
(๒/๑)๕ เงินบํารุงกองทุนท่ีได�รับตามมาตรา ๑๕/๑ 
(๓) เงินหรือทรัพยDสินท่ีมีผู�บริจาคหรือมอบให� 
(๔) เงินอุดหนุนจากต8างประเทศหรือองคDการระหว8างประเทศ 

                                                 
๓ มาตรา ๑๑ (๑๑) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔ มาตรา ๑๑ (๑๑/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มาตรา ๑๔ (๒/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) เงินหรือทรัพยDสินที่ตกเป0นของกองทุนหรือที่กองทุนได�รับตามกฎหมายหรือ
โดยนิติกรรมอ่ืน 

(๖) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยDสินของกองทุน 
 
มาตรา ๑๕  เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม8ต�องนําส8งกระทรวงการคลังเป0น

รายได�แผ8นดิน 
 
มาตรา ๑๕/๑๖  ให�เรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตใน

ส8วนท่ีเก่ียวกับสินค�าสุราและยาสูบในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย
ว8าด�วยภาษีสรรพสามิต และให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีดังกล8าวเป0นผู�มีหน�าท่ีส8งเงินบํารุงกองทุนพร�อมกับ
ชําระภาษีสรรพสามิต  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังกําหนด 

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางคDให�ป3ดท้ิง 
 
มาตรา ๑๕/๒๗  ให�กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป0นผู�ดําเนินการเรียกเก็บเงิน

บํารุงกองทุนตามมาตรา ๑๕/๑ เพ่ือนําส8งเข�ากองทุนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลัง
กําหนดโดยไม8ต�องนําส8งคลังเป0นรายได�แผ8นดิน 

เพ่ือประโยชนDในการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบํารุงกองทุนให�ถือเป0น
ภาษีแต8ไม8ให�นําไปรวมคํานวณเป0นมูลค8าของภาษี 

ในกรณีท่ีป1งบประมาณใดมีเงินบํารุงกองทุนส8งเข�ากองทุนเกินสี่พันล�านบาท ให�กรม
กิจการผู�สูงอายุนําเงินบํารุงกองทุนส8วนท่ีเกินนั้นส8งคลังเป0นรายได�แผ8นดินภายในสามสิบวันนับจาก
วันท่ีกองทุนได�รับ 

 
มาตรา ๑๕/๓๘  ให�คณะกรรมการจัดสรรเงินบํารุงกองทุนตามมาตรา ๑๔ (๒/๑) 

และเงินท่ีมีผู�บริจาคเข�ากองทุนตามมาตรา ๑๔ (๓) ซ่ึงมีวัตถุประสงคDเพ่ือจ8ายเป0นเงินสงเคราะหDเพ่ือการ
ยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อย สําหรับจ8ายเป0นเงินสงเคราะหDเพ่ือการยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อย 

คุณสมบัติของผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อยและการจัดสรรเงินตามวรรคหนึ่ง ให�เป0นไป
ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๕/๔๙  ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในส8วนท่ีเก่ียวกับสินค�าสุรา

และยาสูบตามกฎหมายว8าด�วยภาษีสรรพสามิตได�รับการยกเว�น ลดหย8อน หรือคืนภาษี ให�ได�รับการ
ยกเว�นลดหย8อน หรือคืนเงินบํารุงกองทุนด�วย ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๕/๕๑๐  ในกรณีท่ีผู�มีหน�าท่ีส8งเงินบํารุงกองทุนไม8ส8งเงินบํารุงกองทุนหรือ

ส8งภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด หรือส8งเงินบํารุงกองทุนไม8ครบตามจํานวนท่ีต�องส8ง ให�เสียเงินเพ่ิมใน
                                                 

๖ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ มาตรา ๑๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘ มาตรา ๑๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙ มาตรา ๑๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราร�อยละสองต8อเดือนของจํานวนเงินท่ีไม8ส8งหรือส8งภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนดหรือจํานวนเงินท่ี
ส8งขาดไป แล�วแต8กรณี นับแต8วันครบกําหนดส8งจนถึงวันท่ีส8งเงินบํารุงกองทุน แต8เงินเพ่ิมท่ีคํานวณได�
มิให�เกินจํานวนเงินบํารุงกองทุนและให�ถือว8าเงินเพ่ิมนี้เป0นเงินบํารุงกองทุนด�วย 

ในการคํานวณระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให�นับเป0นหนึ่งเดือน 
 
มาตรา ๑๕/๖๑๑  ผู�มีหน�าท่ีส8งเงินบํารุงกองทุนผู�ใดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายาม

หลีกเลี่ยงไม8ส8งเงินบํารุงกองทุน หรือส8งเงินบํารุงกองทุนไม8ครบตามจํานวนท่ีต�องส8ง ต�องระวางโทษจําคุก
ไม8เกินหนึ่งป1 หรือปรับต้ังแต8ห�าเท8าถึงยี่สิบเท8าของเงินบํารุงกองทุนท่ีจะต�องนําส8ง หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕/๗๑๒  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป0นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือ
กระทําการ และละเว�นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป0นเหตุให�นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู�นั้น
ต�องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น ๆ ด�วย 

 
มาตรา ๑๕/๘๑๓  ความผิดตามมาตรา ๑๕/๖ และมาตรา ๑๕/๗ ถ�าอธิบดีกรม

สรรพสามิตหรือผู�ได�รับมอบหมายจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเห็นว8าผู�ต�องหาไม8ควรได�รับโทษถึงจําคุก 
ให�มีอํานาจเปรียบเทียบได� 

 
มาตรา ๑๖  ผู�บริจาคเงินหรือทรัพยDสินให�แก8กองทุน มีสิทธินําไปลดหย8อนในการ

คํานวณภาษีเงินได�หรือได�รับการยกเว�นภาษีสําหรับทรัพยDสินท่ีบริจาค แล�วแต8กรณี  ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๗  ผู�อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเป0นผู�สูงอายุท่ีไม8มีรายได�เพียงพอแก8การยังชีพ

ผู�นั้นมีสิทธิได�รับการลดหย8อนภาษี  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑD วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๑๘  ให� มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณ ะหนึ่ ง ประกอบด� วย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD เป0นประธานกรรมการ ผู�อํานวยการ
สํานักงานส8งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษDเด็ก เยาวชน ผู�ด�อยโอกาส คนพิการและผู�สูงอายุ เป0นรอง
ประธานกรรมการ ผู�แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู�แทนสํานักงบประมาณ ผู�แทนกรมบัญชีกลาง และ
ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต8งต้ังจํานวนห�าคน ในจํานวนนี้ต�องเป0นผู�แทนองคDกรของผู�สูงอายุ
จํานวนหนึ่งคน ผู�แทนองคDกรเอกชนท่ีเก่ียวข�องกับงานในด�านการคุ�มครอง การส8งเสริมและการ
สนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู�สูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญ
                                                                                                                                            

๑๐ มาตรา ๑๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๑๕/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๒ มาตรา ๑๕/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓ มาตรา ๑๕/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคน เป0นกรรมการ และให�ผู�อํานวยการสํานักส8งเสริมและพิทักษDผู�สูงอายุ
เป0นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๙  ให�นําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช�บังคับ

กับการดํารงตําแหน8ง การพ�นจากตําแหน8ง การแต8งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึน การประชุม และการแต8งต้ัง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหน�าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุน รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนDและการจัดการ

กองทุนให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๒)๑๔ พิจารณาอนุมัติการจ8ายเงิน เพ่ือการคุ�มครอง การส8งเสริม การสนับสนุน และ

การจัดสวัสดิการแก8ผู�สูงอายุ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต8อคณะกรรมการตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  การรับเงิน การจ8ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ให�เป0นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  ให�คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการส8งผู�สอบ

บัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต8วันสิ้นป1บัญชีทุกป1 
ให�สํานักงานการตรวจเงินแผ8นดินเป0นผู�สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป1 แล�วทํารายงาน

ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต8อคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๓  ให�คณะกรรมการส8งเสริมและประสานงานผู�สูงอายุแห8งชาติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว8าด�วยการส8งเสริมและประสานงานผู�สูงอายุแห8งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปฏิบัติหน�าท่ีไปพลางก8อน จนกว8าจะได�มีการแต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเป0นคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔๑๕  ให�นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลัง และ

รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยDรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให�มีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในส8วนท่ีเก่ียวกับ
ราชการของกระทรวงนั้น 

ประกาศหรือระเบียบนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ให�ใช�บังคับได� 
 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                 

๑๔ มาตรา ๒๐ (๒) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๕ มาตรา ๒๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห8งราชอาณาจักรไทย ได�บัญญัติเก่ียวกับสิทธิผู�สูงอายุให�มีสิทธิได�รับความช8วยเหลือจากรัฐ  ท้ังนี้ 
เพ่ือให�เป0นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติและเพ่ือให�ได�กฎหมายท่ีครอบคลุมทุกด�านสําหรับผู�สูงอายุ  
ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานเก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุนต8อสิทธิและ
ประโยชนDของผู�สูงอายุเป0นไปอย8างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห8ง
ราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๓ กําหนดให�บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบป1บริบูรณDและไม8มีรายได�เพียงพอแก8การยังชีพ มีสิทธิ
ได�รับสวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป0นสาธารณะอย8างสมศักด์ิศรีและความช8วยเหลือท่ีเหมาะสม
จากรัฐ  ดังนั้น เพ่ือให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล8าว สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
เก่ียวกับอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการผู�สูงอายุแห8งชาติ สิทธิเรื่องเบ้ียยังชีพของผู�สูงอายุ และอํานาจ
หน�าท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู�สูงอายุ เพ่ือให�ผู�สูงอายุมีสิทธิได�รับเบ้ียยังชีพเป0นรายเดือน
อย8างท่ัวถึงและเป0นธรรมจากรัฐ  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดสามสิบวันนับแต8วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป0นต�นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีป3จจุบันประเทศไทยได�เข�าสู8
สังคมผู�สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อยโดยการให�เงิน
ช8วยเหลือเพ่ือการยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อย เพ่ือให�ได�รับสวัสดิการท่ีจําเป0น แต8เนื่องจากกองทุน
ผู�สูงอายุท่ีมีวัตถุประสงคDเพ่ือเป0นทุนใช�จ8ายเก่ียวกับการคุ�มครอง การส8งเสริม และการสนับสนุน
ผู�สูงอายุมีรายได�ไม8เพียงพอต8อการดําเนินการในเรื่องดังกล8าว จึงสมควรเพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการ
จ8ายเงินสงเคราะหDเพ่ือการยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ี มีรายได�น�อย และบทบัญญัติเก่ียวกับท่ีมาของ
เงินกองทุนเพ่ือให�รวมถึงเงินบํารุงกองทุนท่ีได�รับจากผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในส8วนท่ีเก่ียวกับ
สินค�าสุราและยาสูบตามกฎหมายว8าด�วยภาษีสรรพสามิต โดยให�เรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู�มี
หน�าท่ีเสียภาษีสรรพสามิตในส8วนท่ีเก่ียวกับสินค�าสุราและยาสูบในอัตราร�อยละสองของภาษีท่ีเก็บจาก
สุราและยาสูบตามกฎหมายว8าด�วยภาษีสรรพสามิต และให�ผู�มีหน�าท่ีเสียภาษีดังกล8าวเป0นผู�มีหน�าท่ีส8ง
เงินบํารุงกองทุน และให�กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป0นผู�ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน
เพ่ือนําส8งเข�ากองทุน และในป1งบประมาณท่ีมีเงินบํารุงกองทุนส8งเข�ากองทุนเกินสี่พันล�านบาทให�กรม
กิจการผู�สูงอายุนําเงินบํารุงกองทุนส8วนท่ีเกินนั้นส8งคลังเป0นรายได�แผ8นดิน กําหนดให�คณะกรรมการ
ผู�สูงอายุแห8งชาติจัดสรรเงินบํารุงกองทุน และเงินท่ีมีผู�บริจาคเข�ากองทุนซ่ึงมีวัตถุประสงคDเพ่ือจ8ายเป0น
                                                 

๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๖ ก/หน�า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๓๑ ก/หน�า ๓๖/๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เงินสงเคราะหDเพ่ือการยังชีพแก8ผู�สูงอายุท่ีมีรายได�น�อย สําหรับจ8ายเป0นเงินสงเคราะหDดังกล8าว กําหนด
กรณีการได�รับการยกเว�น ลดหย8อน หรือคืนเงินบํารุงกองทุน และกรณีท่ีต�องเสียเงินเพ่ิม รวมท้ังเพ่ิม
บทกําหนดโทษ และการเปรียบเทียบคดี และแก�ไขเพ่ิมเติมให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังเป0นผู�
รักษาการตามกฎหมายด�วย เพ่ือให�สอดคล�องกับการแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเก่ียวข�อง  จึง
จําเป0นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนพันธD/แก�ไข 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 

ปวันวิทยD/เพ่ิมเติม 
๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
ปริญสินียD/ตรวจ 

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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