














การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่
ใหมเีสยีงหนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองครั้ง

มาตรา  ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย

ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม

มาตรา  ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง

การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ
ผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ

(๒) กาํหนดแนวทางปฏบิตัติามนโยบายและแผนหลกัตาม (๑)
ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนหลักดังกลาว

(๓) พจิารณาใหการสนบัสนนุและชวยเหลอืกจิกรรมของหนวยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ

(๔) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับบริหารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชนและการจดัการกองทนุโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั
ตามมาตรา ๒๐ (๑)

(๕) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน
เพื่อการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก
ผูสงูอายตุามมาตรา ๒๐ (๒)

มาตรา ๙ (๕) แกไขโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที ่๕๖ ก หนา ๑ วนัที ่๑๕ กนัยายน
๒๕๕๓)

*

*







(๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก
ผูสงูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะหรอืการบรกิารสาธารณะอืน่

(๖) การชวยเหลอืดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
(๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
(๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่ งไดรับอันตรายจากการถูก

ทารณุกรรมหรอืถกูแสวงหาประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมาย หรอืถกูทอดทิง้
(๙) การใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ดาํเนนิการอืน่ทีเ่กีย่วของในทางคดี

หรือในทางการแกไขปญหาครอบครัว
(๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความ

จําเปนอยางทั่วถึง
(๑๑) การจายเงนิเบีย้ยงัชพีเปนรายเดอืนอยางทัว่ถงึและเปนธรรม
(๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
(๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในการดาํเนนิการตามวรรคหนึง่ ใหคณะกรรมการเสนอความเหน็

ตอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหนึ่ง
หนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหารสวนกลาง ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจเปนผูมี
อาํนาจหนาทีร่บัผดิชอบดาํเนนิการ ทัง้นี ้โดยคาํนงึถงึความเชีย่วชาญเฉพาะดาน
ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรับผิดชอบรวมทั้ง
การมีสวนรวมของภาคประซาชนประกอบดวยเปนสําคัญ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง
ใหหนวยงานตามวรรคสอง ดาํเนนิการใหโดยไมคดิมลูคาหรอืโดยใหสวนลด
เปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และ เงือ่นไขทีร่ฐัมนตรผีูรบัผดิชอบประกาศกาํหนด

มาตรา ๑๑ (๑๑) แกไขโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที ่๕๖ ก หนา ๒ วนัที ่๑๕ กนัยายน
๒๕๕๓)

*

*







(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะ
กรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๑ การรบัเงนิ การจายเงนิ และการเกบ็รกัษาเงนิกองทนุ
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและ
บญัชทีาํการสงผูสอบบญัชตีรวจสอบภายในหนึง่รอยยีส่บิวนันบัแตวนัสิน้ป
บัญชีทุกป

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน
ทกุรอบปแลวทาํรายงานผลการสอบบญัชขีองกองทนุเสนอตอคณะกรรมการ

มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุ
แหงชาตติามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการสงเสรมิและประสานงาน
ผูสงูอายแุหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏบิตัหินาทีไ่ปพลางกอนจนกวาจะไดมกีาร
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
และมอีาํนาจออกประกาศหรอืระเบยีบเพือ่ปฏบิตัติามพระราชบญัญติันี ้ทัง้นี้
ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

มาตรา ๒๐ (๒) แกไขโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที ่๕๖ ก หนา ๒ วนัที ่๑๕ กนัยายน
๒๕๕๓)

*

*



ประกาศ หรือระเบียบเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ
พนัตาํรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร
         นายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ : - โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธผิูสงูอาย ุ ใหมสีทิธไิดรบัความชวยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้
เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหไดกฎหมายที่ครอบคลุม
ทกุดานสาํหรบัผูสงูอาย ุดงันัน้ เพือ่ใหการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการคุมครอง
การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฏกีา
เลม ๑๒๐ ตอนที ่๑๓๐ ก วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖

หมายเหตุ : - เหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยที่
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๕๓ กาํหนดใหบคุคลซึง่มอีายุ
เกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับ
สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรีและ
ความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิสทิธเิรือ่งเบีย้ยงัชพีของผูสงูอายุ
และอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิารกองทนุผูสงูอายเุพือ่ใหผูสงูอายุ
มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรมจากรัฐ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที ่๕๖ ก หนา ๓
วนัที ่๑๕ กนัยายน ๒๕๕๓ มผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
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สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ
เดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสงูอาย ุ(สท.)




