
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ผูสูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูสูงอายุ”  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมี

สัญชาติไทย 
“กองทุน”  หมายความวา กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
“รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ”  หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา 
๑๑ 

 
มาตรา ๔  ใหมีคณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กผส.” 

ประกอบดวย 
(๑)  นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
(๒)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน

รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๓๐ ก/หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนีเปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง 

(๔)  ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขาธิการสภากาชาดไทยเปนกรรมการโดย
ตําแหนง 

(๕)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนองคกรเอกชนที่
เก่ียวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และ
กิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนไมเกินหาคน 

(๖)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน 
ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกรรมการและ
เลขานุการ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย และผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปน
ผูชวยเลขานุการ 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนองคกรเอกชนตาม (๕) ให
แตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรเอกชนไดเลือกกันเองและการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้ง
จากบุคคลซึ่งไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ เวนแตเปน
ผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกร
เอกชนใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ โดยใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๕) ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการตาม (๖) 

 
มาตรา ๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนง

คราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา

จะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มี

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิม
ข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา  ๖  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๕ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความ

ประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
(๖)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๗  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง 
 
มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ 
ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ 

(๒)  กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจน
ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว 

(๓)  พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการ
จัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 

(๕)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) 

(๖)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร
กองทุนตามมาตรา ๒๐ (๓) 

(๗)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

(๘)  กําหนดระเบียบอื่นที่เก่ียวของเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๙)  เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่

เก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 
(๑๐)  เสนอรายงานสถานการณเก่ียวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรี

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๑)  พิจารณาเรื่องอ่ืนใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย

อ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่ดําเนินการตางๆ เก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนที่เก่ียวของกับผูสูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ 
และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 

(๒)  รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุมครอง สงเสริม และ
สนับสนุนที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ 

(๓)  เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

(๔)  สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
(๕)  รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดใหผูสูงอายุ
ไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ 

(๖)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหนวยงานที่เก่ียวของ
แลวรายงานตอคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมีหรือแกไขกฎหมายที่
เก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

(๘)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๑  ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนใน

ดานตางๆ ดังนี้ 
(๑)  การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวก

และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
(๒)  การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
(๓)  การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
(๔)  การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายหรือชุมชน 
(๕)  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 
(๖)  การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
(๗)  การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
(๘)  การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
(๙)  การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เก่ียวของในทางคดี หรือในทาง

การแกไขปญหาครอบครัว 
(๑๐)  การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
(๑๑)  การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
(๑๒)  การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
(๑๓)  การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
ในการดํา เนินการตามวรรคหนึ่ ง  ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือ
ทบวงในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินและ
รัฐวิสาหกิจเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนประกอบดวยเปนสําคัญ 

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานตาม
วรรคสองดําเนินการใหโดยไมคิดมูลคาหรือโดยใหสวนลดเปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  การเรียกรองสิทธิหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนของผูสูงอายุ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูสูงอายุจะไดรับตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายอื่น 

 
มาตรา ๑๓  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพ่ือเปนทุน
ใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๔  กองทุนประกอบดวย 
(๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย

หรือโดยนิติกรรมอื่น 
(๖)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 
มาตรา ๑๕  เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน

รายไดแผนดิน 
 
มาตรา ๑๖  ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุน มีสิทธินําไปลดหยอนในการ

คํานวณภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา ๑๗  ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ

ยังชีพผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ประมวลรัษฎากร 

 
มาตรา  ๑๘   ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ งประกอบดวย

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุเปนรอง
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของ
ผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรเอกชนที่เก่ียวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการและเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช
บังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น การประชุมและการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการ

จัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพ่ือการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุนผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๒  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสง

ผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา

รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๓  ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๔  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 
ประกาศ หรือระเบียบเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพ่ือใหไดกฎหมายที่ครอบคลุมทุกดาน
สําหรับผูสูงอายุ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
ตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
มัตติกา/พิมพ 

๑๙ มกราคม ๒๕๔๗ 
พงษพิลัย/ยงยุทธ/ธรรมนิตย/ตรวจ 

๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


