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สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.)

กฎหมายที่ผูสูงอายุควรรูกฎหมายที่ผูสูงอายุควรรูกฎหมายที่ผูสูงอายุควรรูกฎหมายที่ผูสูงอายุควรรูกฎหมายที่ผูสูงอายุควรรู







 ประเทศไทยมกีารเพิม่ข้ึนของประชากรวยัสูงอายทุัง้สดัสวนและจำนวนอยางตอเนือ่ง 
และมีแนวโนมเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็วตอไปอีกใน 20 ปขางหนา อันเปนผลมาจาก         
อัตราการเกิดลดลงและอายุขัยเฉล่ียของประชากรวัยสูงอายุยืนยาวขึ้น โดยในป พ.ศ. 2573 
ประเทศไทยจะมีประชากรประมาณ 64.5 ลานคน ในจำนวนนี้ เปนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป 
จำนวน 14.6 ลานคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร     
วัยสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุชวงวัยปลาย สงผลกระทบท้ังตออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ       
ที่ลดลง ภาระดานงบประมาณและการคลังที่ตองมีรายจายดานสวัสดิการและสุขภาพ          
เพ่ือผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ปญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงผลกระทบตอตัวผูสูงอายุและครอบครัว 
เชน ปญหาสุขภาพจากโรคเร้ือรัง ปญหาดานสุขภาพจิต ขาดผูดูแล ขาดรายไดหรือรายได        
ไมเพียงพอแกการดำรงชีพ ภาระรายจายท่ีเพิ่มข้ึนของครอบครัว ภาระในการดูแลผูสูงอายุ        
ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เปนตน 
 จากปญหาและผลกระทบของสถานการณดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความจำเปน       
ที่จะตองเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ลวงหนา ตั้งแตชวงวัยตนและวัยทำงาน อาทิ การสราง
หลักประกันดานรายไดที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัยสูงอายุ การมีพฤติกรรมสุขภาพ       
ท่ีเหมาะสม การวางแผนการใชชีวิตในวัยสูงอายุ เพ่ือท่ีจะสามารถปรับตัวเตรียมรับการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น ลดระยะเวลาการพึ่งพาผูอื่น และดำเนินชีวิตในชวงวัยสูงอายุอยางมีคุณคาและ        
มีความสุข 
 สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ          
ไดดำเนินการรวบรวมองคความรู และจัดทำ “ชุดความรูเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสู       
วยัสงูอายุทีม่คีณุภาพ” สำหรบัเปนเอกสารประกอบคูมอืการจดัอบรมหลักสตูรเตรียมความพรอม 

¤Ó¹Ó 



บุคลากรเขาสูวัยสูงอายุของหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย สุขภาพแบบองครวม การวางแผน
ทางการเงิน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปลอดภยัในวยัสงูอาย ุกฎหมายท่ีผูสงูอายคุวรรู การใชชวีติ 
หลงัเกษียณ และการเตรียมตวัรบัความตาย โดยหวงัเปนอยางยิง่วา “ชดุความรูเพือ่การเตรยีม 
ความพรอมเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ” จะใหขอมูลที่เปนประโยชนและสรางความตระหนักรู
แกบุคลากรทุกชวงวัยถึงความสำคัญของการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุและมีการเตรียมการ   
ในทุกเรื่องที่จำเปนเพื่อการเขาสูวัยสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ 
เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

2556 
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 นับตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมาประเทศไทยไดใหความสำคัญกับการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชากรวัยสูงอายุอยางตอเน่ือง โดยไดจัดทำแผนยุทธศาสตร กำหนดนโยบาย 
และมีการตรากฎหมายเพื่อเปนกรอบในการพัฒนาระบบและการดำเนินงานดานผูสูงอายุ         
ของประเทศ 
 นโยบายของรัฐบาลหรือกรอบแนวคิดพื้นฐานในการดำเนินงานของรัฐบาลมีความสำคัญ
ตอการพัฒนาระบบการดำเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย จากการวิเคราะหคำแถลง
นโยบายตอรฐัสภาของนายกรัฐมนตรกีอนเขาบรหิารประเทศระหวางป พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2554 
พบวา ในชวงแรกนั้นนโยบายของรัฐใหความสำคัญกับดานสุขภาพของผูสูงอายุเปนลำดับตน 
โดยมองวาผูสูงอายุเปนกลุมดอยโอกาส เปนกลุมเส่ียงตอการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐ            
จงึมีการกำหนดแนวนโยบายใหการรกัษาผูสงูอายแุบบใหเปลา นโยบายทางสงัคมเปนอกีนโยบายหนึง่ 
ที่มีพัฒนาการมาเปนลำดับ โดยในระยะแรกนั้นเปนนโยบายแบบกวาง ๆ มองผูสูงอายุในฐานะ 
ผูพึ่งพิง เนนการสงเคราะห ชวยเหลือเปนหลัก ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตฉิบบัท่ี 8 กลุมผูสงูอายไุดรบัผลกรระทบจากวกิฤตดงักลาวคอนขางมาก 
จึงมีการกำหนดนโยบายเก่ียวกับโครงขายปลอดภัยทางสังคมแกผูสูงอายุ ซึ่งเนนการมีสวนรวม
ของครอบครัว ชมุชนและรฐั หลงัจากป พ.ศ. 2548 เปนตนมา นโยบายดานผูสงูอายุจะมลีกัษณะ 
เปนองครวมมากข้ึน เนนการพัฒนาผูสูงอายุในทุกมิติ เนนการเตรียมความพรอมเพื่อสังคมสูงวัย 
และเนนการเสริมสรางบทบาทของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีบทบาทหลักในการดูแล สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 สำหรับแนวนโยบายดานเศรษฐกิจนั้น เร่ิมมีการกลาวถึงในชวง 5 - 6 ปท่ีผานมา       
โดยเนนเรือ่งการออมและการรสรางหลกัประกนัรายได และการสงเสริมการทำงานใหเหมาะสมกับวยั 
นโยบายท่ีมกีารแปลงไปสูการปฏิบตัอิยางงเปนรปูธรรมชัดเจน คอื เบ้ียยงัชีพ ซึง่เร่ิมจากการเพ่ิม 
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จำนวนเงินที่ไดรับรายเดือน เปลี่ยนจากการสงเคราะหหรือคัดเลือกผูสูงอายุที่ยากกจนหรือ        
ขาดแหลงพ่ึงพิงเปนสวัสดิการ หรือหลักประกันทางเศรษฐกิจข้ันพ้ืนฐานสำหรับผูสูงอายุ              
ที่ไมไดรับรายไดประเภทอ่ืนจากรัฐและมาขอข้ึนทะเบียนใชสิทธิ์ ปจจุบันมีการปรับเพ่ิม       
เบี้ยยังชีพใหเปนอัตราแบบขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้น การออมเปนอีกนนโยบายหนึ่งท่ีเริ่มมีการ
แปลงนโยบายสูการปฏิบัติแลวในระดับหน่ึง ดวยการมีพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติ 
ประกาศใชในป พ.ศ. 2554 และมีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนการออมแหงชาติขึ้น 
 ในสวนของนโยบายดานที่อยูอาศัยนั้นไมไดมีการแถลงเปนนโยบายอยางชัดเจน       
แตดูเหมือนวารัฐจะสงเสริมใหผูสูงอายุอยูกับครอบครัวและชุมชนใหนานที่สุด และยังไมมี     
แนวนโยบายที่จะเพิ่มสถานบริบาลผูสูงอายุของรัฐ อีกนโยบายหนึ่งที่มีการกลาวถึงในระยะหลัง 
คือ นโยบายดานสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตร ปลอดภัย หรือเอ้ือตอการมีสวนรวมในทางสังคม 
ของผูสงูอายุ ซึง่นำไปสูการปรับปรุงสถานท่ีตางๆ โดยเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือรองรับผูสงูอายุ 
รวมทั้งมีการพยายามท่ีจะปรับปรุงอาคารและสถานท่ีอื่นๆ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
 จากระยะเวลาที่ผานมาของประเทศไทย ทำใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเรว็ สงผลกระทบตอสภาพชวีติ ความเปนอยู และคุณภาพชวีติของประชากรโดยรวม 
และประชากรกลุมที่ถูกกระทบเปนอยางมากคือกลุมผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวโนมวาผูสูงอายุสวนใหญ
ทัง้ในเมืองและชนบทจะถูกทอดท้ิง ขาดผูดแูล ฉะน้ันประเทศไทยจึงไดมกีฎหมายบัญญตัริบัรองสิทธ ิ
ของผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีเจตนารมณเพื่อให
สิทธิประโยชนแกผูสูงอายุที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐทั้งในดานการคุมครอง สงเสริม และ
สนับสนุน เพื่อตองการพัฒนาผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได 
ประกอบกับผูสูงอายุในปจจุบันมีความตองการรับรูสิทธิของตนเองท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในที่นี้จึงขอกลาวถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ดังนี้ 
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 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายแมบทที่กำหนด
สิทธิของผูสูงอายุไวอยางชัดเจน โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุดังนี้ 
 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
  มาตรา 54 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
  มีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 80 รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาค 
  ของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว และ 
  ความเขมแข็งของชุมชน รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
  และดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ            
ผูสูงอายุดังน้ี 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
  มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
  (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพยอมมีสิทธิไดรับ 
  ความคุมครองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสมและยอมมีสิทธิ 
  ไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 
 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
  มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ 
  มีสิทธิไดรับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี 
  และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
  มาตรา 80 รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข  
  การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปน้ี 
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  (1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหการ 
  ศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนา 
  ความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมท้ังตองสงเคราะหและ 
  จัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะ 
  ยากลำบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได 
   มาตรา 84 รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
  …(4) จัดใหมีการออมเพ่ือการดำรงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ 
  ของรัฐอยางทั่วถึง... 

¡®ËÁÒÂ·ÕèÃÍ§ÃÑº¹âÂºÒÂ Œ́Ò¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 

 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติผูสูงอายุเปนกฎหมายเพื่อผูสูงอายุโดยเฉพาะ ตราขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิ
ของผูสูงอายุตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ และเปนเครื่องมือท่ีสำคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหมี
การนำนโยบายและแผนดานผูสูงอายุไปปฏิบัติใหเกิดผล 
 พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นในป พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 
และตอมาในป พ.ศ. 2553 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการเบิกจาย
เงินเบี้ยยังชีพ สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้คือ การกำหนดโครงสราง องคกร อำนาจหนาที่
ในการบริหารจัดการดานผูสูงอายุของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี      
เปนประธาน และมีผูแทนหนวยงานหลักดานผูสูงอายุและผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการ       
ในพระราชบัญญัติยังกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ใหมีการจัดตั้ง
กองทุนผูสูงอายุ ตลอดจนใหสิทธิตางๆ แกผูสูงอายุ ดังที่ปรากฏในมาตรา 11 ไดแก 
 1) การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็ว 
  แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 2) การศึกษา ศาสนา และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต 
 3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
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 4) การพฒันาตนเองและการมีสวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมและการรวมกลุมในลกัษณะ 
  เครือขายชุมชน 
 5) การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานท่ี 
  ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
 6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
 8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา 
  ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 
 9) การใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของในทางคดีหรือในทางการแกไข 
  ปญหาครอบครัว 
 10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุงหมใหตามความจำเปนอยางท่ัวถึง 
 11) การจายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนอยางทั่วถึงและเปนธรรม (สิทธิในวงเล็บที่ 11 นี้ 
  แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2553) 
 12) การจัดการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
 
 ในการดำเนินการใหเปนไปตามสิทธใินแตละดานน้ัน ไดมหีนวยงานท่ีเกีย่วของท้ังภาครัฐ 
รฐัวสิาหกจิ และทองถิน่ มอีำนาจหนาทีจ่ดับรกิารแกผูสงูอายใุหเปนไปตามสทิธปิระโยชนตางๆ ดงันี ้
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

1. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢·Õè Ñ̈ ä́ÇŒâ´ÂãËŒ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ 
 áÅÐÃÇ´àÃçÇá¡‹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ 

1.1 บริการท่ีจัดให การจัดชองทางพิเศษเฉพาะเพื่อใหผูสูงอายุไดรับการบริการ     
ที่สะดวก รวดเร็ว 
1.2 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข        
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร การไฟฟานครหลวง และการรถไฟแหงประเทศไทย 
 

2.  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�μ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔμ 

2.1 บริการที่จัดให จัดศูนยการเรียนรูในชุมชน และใหมีหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับ
ผูสงูอาย ุตัง้แตการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถงึขัน้อดุมศกึษาอยางตอเน่ือง ทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย และมีรายการตางๆ เพื่อผูสูงอายุ 
2.2 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษา 
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร 
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3.  ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ËÃ×Í½ƒ¡ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ 

3.1 บริการท่ีจัดให การใหขอมูล คำปรึกษา ขาวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน 
รับสมัครงาน บริการขอมูลทางอาชีพ ตำแหนงวางงาน การอบรมและฝกอาชีพ          
โดยมีศูนยกลางขอมูลทางอาชีพและตำแหนงงานสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ      
ที่สำนักงานจัดหางานทุกแหง 

3.2 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานที่ใหบริการประกอบอาชีพ 
ฝกอาชีพ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
กรุงเทพมหานคร 
 

3
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4. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á 
 ã¹ÅÑ¡É³Ðà¤Ã×Í¢‹ÒÂËÃ×ÍªØÁª¹ 

4.1 บริการที่จัดให ผูสูงอายุไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมหรือ
ชมรมผูสงูอาย ุ ใหมสีวนรวมในกจิกรรมทางสงัคมภายในชมุชน และ/หรือระหวางชมุชน 
การสงเสริมการใชศักยภาพผูสูงอายุ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬา นันทนาการ  
การถายทอดภูมิปญญา และสงเสริมการรวมกลุมออมทรัพยของผูสูงอายุ 
4.2 ขอรับบริการไดที ่หนวยงานท่ีใหบรกิารพัฒนาตนเองและการมสีวนรวมในกจิกรรม 
ในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง      
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร 
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5.  ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃ áÅÐ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ 

5.1 บริการที่จัดให  เชน 
 • การลดคาโดยสารรถไฟทุกชั้นตลอดทาง ทุกสาย (ไมรวมคาธรรมเนียม)  
  ระหวางเดือนมิถุนายนกันยายน โดยไมตองเขาแถวรอซ้ือต๋ัว มีที่นั่งรอรับต๋ัว  
  พนักงานชวยยกสัมภาระ ปฐมพยาบาลเม่ือเจ็บปวย 
 • การลดคาโดยสารรถไฟแอรพอรต ลิงคใหผูสูงอายุครึ่งราคา และยกเวน 
  คาโดยสารในวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป 
 • รถไฟฟาใตดินลดคาโดยสารคร่ึงราคา  
 • รถไฟฟา BTS มลีฟิตบรกิารท่ีสถานหีมอชติ สยาม อโศก ออนนชุ และชองนนทร ี
 • รถโดยสารประจำทาง ขสมก. ลดคาโดยสารคร่ึงราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม) 
  ตลอดวัน และยกเวนคาโดยสารในวันผูสูงอายุแหงชาติวันที่ 13 เมษายน  
  ของทุกป และจัดที่นั่งสำรองสำหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ 
 • รถโดยสารบริษัทขนสง จำกัด (บขส.) ลดคาโดยสารครึ่งราคา (ไมรวม 
  คาธรรมเนียม) มีบริการจัดที่นั่งพักผอน และหองสุขา 
 • สายการบิน (บางสายการบิน) ลดคาโดยสารชัน้ประหยดัเท่ียวบนิภายในประเทศ  
  และอำนวยความสะดวกข้ึนเครื่องเปนลำดับแรก 
 • ทาอากาศยาน จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ไดแก ลิฟต  
  โทรศพัท ทางลาด หองสุขา มุมพักผอน สำหรับผูสูงอายุ ท ทางลาด หองสุขา มุมพักผอน สำหรับผูส
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6.  ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÂÒ¹¾ÒË¹Ð  
 ºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÍ×è¹ 

7. ¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ÍÒ¤ÒÃ Ê¶Ò¹·Õè 

6.1 บริการที่จัดให ไดรับการดูแล ชวยเหลือจากเจาหนาที่  การบริการสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และการจัดพาหนะอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ 
6.2 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานที่รับผิดชอบดานการอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในยานพาหนะ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานคร 

7.1 บริการท่ีจัดให การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยตอการดำรงชีวิต
ประจำวันและการทำกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ 
7.2 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานที่รับผิดชอบดานการอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

ุ
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

8.  ¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¤‹Òà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·Õè¢Í§ÃÑ° 

8.1 บรกิารทีจ่ดัให ไดรบัการยกเวนคาเขาชมสถานทีต่าง ๆ เชน พพิธิภณัฑสถานแหงชาต ิ
อทุยานแหงชาต ิอทุยานประวัตศิาสตร สวนสตัว โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ 
สถานที่ทองเที่ยวในความรับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนตน 
8.2  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 
 • อุทยานแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดลอม 
 • กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 
 • สำนักงานการสงเคราะหและสวัสดิการสังคม   
  กรุงเทพมหานคร 

ต 

 

9.  ÊÔ·¸Ô Œ́Ò¹ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»Ð áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

9.1 บริการท่ีจัดให ไดรับการลดอัตราคาเขารวมกิจกรรม การสงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรม การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในพิพิธภัณฑ โบราณสถาน 
หอจดหมายเหตุ หอศิลป สถานที่จัดกิจกรรม 
9.2 ขอรบับริการไดที ่พพิธิภณัฑสถานแหงชาติ อทุยานแหงชาติ อทุยานประวตัศิาสตร 
สวนสัตว โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สถานท่ีทองเท่ียว
ในความรับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม ม
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

10. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÕÌÒáÅÐ¹Ñ¹·¹Ò¡ÒÃ 

10.1 บริการที่จัดให ดานการทองเที่ยว มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเฉพาะสำหรับ
ผูสูงอายุ ดานกีฬาและนันทนาการ ผูสูงอายุจะไดรับการบริการตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย การใชบริการในสนามกีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค 
สนามเปตอง หองออกกำลังกาย การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬา  
การลีลาศ และการรับสมัครเปนสมาชิกชมรมศุภชลาสัย 
10.2 ขอรับบริการไดที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย 
และการกีฬาภูมิภาค 
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

11.  ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ áÅÐ¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹  
 à§Ô¹ ãËŒá¡‹¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 

 บุคคลที่ไดรับสิทธิ ไดแก ผูเลี้ยงดูบิดา มารดา ไดรับการลดหยอนภาษีเงินได
จำนวน 30,000 บาท และผูบริจาคทรัพยสิน เงินใหแกกองทุนผูสูงอายุ สามารถนำ
ใบเสร็จไปลดหยอนภาษีได โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
 • ผูทีเ่ปนบดิา มารดาตองมอีาย ุ60 ปขึน้ไป มรีายไดนอยกวา 30,000 บาท ตอป 
อาศัยอยูในประเทศไทย และอยูในความอุปการะของผูมีเงินได 
 • ผูมเีงนิไดตองเปนบตุรทีช่อบดวยกฎหมาย เปนผูเล้ียงดบูดิา มารดาของตนเอง 
รวมทั้งบิดา มารดาของสามีหรือภริยา 
 • กรณีสามีหรือภริยาเปนผูมีเงินไดฝายเดียว ใหผูมีเงินไดหักลดหยอน      
คาอุปการะเล้ียงดูบิดา มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได คนละ 30,000 บาท 
 • กรณีผูมีเงินไดหลายคนอุปการะ เลี้ยงดูบิดา มารดา คนเดียวกัน ใหผูมีเงิน
ไดเพียงคนเดียวที่มีหลักฐานรับรองอุปการะเปนผูที่มีสิทธิหักลดหยอน 
 
 หลักฐานที่ตองนำไปแสดง หนังสือรับรองการหักลดหยอนคาอุปการะเล้ียงดู
บิดา มารดา 
 ขอรับบริการไดที่ สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่ และสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขาทุกแหง 
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

12.  ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·Õè¶Ù¡áÊÇ§ËÒ»ÃÐâÂª¹�â´ÂÁÔªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ 

 ผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย        
ประสบปญหาครอบครัวจะไดรับการชวยเหลือตามสภาพปญหาความตองการ เชน 
การรักษาพยาบาล การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ การดำเนินคดี การใหคำแนะนำ
ปรึกษา โดยผูสูงอายุที่ถูกถูกทารุณกรรมจะไดรับการชวยเหลือเบื้องตนเปนเงิน       
ไมเกิน 500 บาท 
 12.1 ขอรับบริการไดที่ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือผูสูงอายุ      
ซึง่ไดรบัอนัตรายจากการถกูทารณุกรรม หรอืถกูแสวงหาประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมาย 
หรือถูกทอดทิ้ง ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักอัยการสูงสุด  สำนักงานตำรวจแหงชาติ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานสงเคราะหคนชราอยูในความรับผิดชอบ และ
กรุงเทพมหานคร 
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

13. ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹Á  

13.1 บริการท่ีจัดให ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีสัญชาติไทย ท่ีประสบความเดือดรอน
เรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุงหม สามารถขอรับความชวยเหลือได โดยจะไดรับ      
เงินชวยเหลือไมเกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอคนตอป 
โดยถือตามปงบประมาณ 

13.2 ขอรับบริการไดที ่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
สำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 สำนักงานพัฒนา
สังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 8 แหง สำนักงานเขต
กรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 

โดยถอตามปงบประมาณ 

14. ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 

14.1 บริการที่จัดให ผูสูงอายุตามหลักเกณฑที่ประสบปญหาความเดือดรอน        
ในเร่ืองท่ีอยูอาศัยจะไดรับการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยในกรณีชั่วคราวหรือตลอดไป       
โดยหลักฐานท่ีตองนำไปแสดง ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ ท่ีทางราชการ
ออกให รวมทั้งทะเบียนบานฉบับจริงและสำเนาอยางละ 1 ชุด และหลักเกณฑอื่น ๆ 
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยกำหนด 
14.2 ขอรับบริการไดที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกรุงเทพ 8 แหง สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
ทุกจังหวัด 
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

15. ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íà§Ô¹àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾ 

15.1 บริการท่ีจัดให ผูสูงอายุตามเกณฑ ท่ีมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยูในเขตปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตนเองมีทะเบียนบาน มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน 
และย่ืนคำรองขอรับเบ้ียยังชีพผูสูองอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมเปนผูไดรับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแก ผูรับเงินบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และไมเปนผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือผลประโยชนตอบแทน
อยางอ่ืนท่ีรัฐหรือหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเปนประจำ ยกเวนผูพิการและ       
ผูปวนเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยไดรับเงินชวยเหลือแบงตาม 
ชวงอายแุบบขัน้บนัได คอื อาย ุ60 – 69 ป จะไดรบัเดอืนละ 600 บาทอาย ุ70 – 79 ป 
จะไดรบัเดอืนละ 700 บาท อาย ุ80 – 89 ป จะไดรบัเดือนละ 800 บาท อาย ุ90 ปขึน้ไป 
จะไดรับเดือนละ 1,000 บาท 
 ผูประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ สามารถมาลงทะเบียนที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ตนเองมีทะเบียนบานอยู ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป หลักฐาน    
ทีต่องนำไปแสดง ไดแก บตัรประจำตัวประชาชน หรอืบตัรอืน่ ๆ ทีท่างราชการออกให 
รวมทั้งทะเบียนบานฉบับจริงและสำเนาอยางละ 1 ชุด และหลักเกณฑอื่น ๆ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยสามารถขอรับเปนเงนิสดหรอืนำเงินเขาบญัชธีนาคารก็ได 

15.2 ขอรับบริการไดที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และเทศบาลเมืองพัทยา 
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¡®ËÁÒÂ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

16.  ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íã¹·Ò§¤ Ṍ 

17. ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�̈ Ñ´¡ÒÃÈ¾ 

16.1 บริการที่จัดให ใหคำแนะนำ คำปรึกษา ใหความชวยเหลือทางกฎหมายและ
ประสานงาน จัดหาทนายใหความชวยเหลือ สนับสนุนคาใชจายในการใหความชวยเหลือ
วาความแกตางคดี และใหการดูแลจากอาสาสมัครคุมครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ 

17.1 บริการท่ีจัดให เม่ือผูสูงอายุเสียชีวิตลง จะไดรับการชวยเหลือเงินจัดการศพ 
รายละ 2,000 บาท โดยหลักเกณฑการชวยเหลือเงินสงเคราะหจัดการศพ ประกอบดวย 
ผูสูงอายุที่ถึงแกกรรม ตองมีอายุ 60 ปบริบูรณ มีสัญชาติไทย สามารถการชวยเหลือ
เงนิสงเคราะหจดัการศพ โดยตองยืน่คำขอภายใน 15 วนั นบัตัง้แตวนัออกใบมรณะบัตร 
 เอกสารในการย่ืนคำขอ ประกอบดวย  
 • หนังสือรับรองผูรับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี (โดยกำนันหรือ 
  ผูใหญบาน) 
 • แบบคำขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
 • ใบมรณะบัตร และสำเนาใบมรณะบัตรของผูสูงอายุ จำนวน 2 ฉบับ 
 • บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูยื่นคำขอ  
  จำนวน 2 ฉบับ 
 • สำเนาบัตรประจำตัวผูใหญบาน (แตงเครื่องแบบสีกากี) จำนวน 1 ฉบับ 
 • หนังสือรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) 
17.2 ขอรับบริการไดที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการกรุงเทพ 8 แหง สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพัฒนาสังคม

16.2 ขอรับบริการไดที่ สำนักงานชวยเหลือทางการเงิน       
แกผูเสยีหายและจำเลยใน คดอีาญา คลนิกิยตุธิรรม ศนูยบรกิารรวม 
กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 

น
ม

และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด สอบถาม
โทรศัพทหนวยงานไดที่ศูนยประชาบดี โทรศัพทสายดวน 
1133 

และค
โทรศั
1133
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ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ Ñ́§¡Å‹ÒÇ à»š¹ÊÔè§¨Óà»š¹·Õè 

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØμ ŒÍ§·ÃÒºà¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹¼Å»ÃÐâÂª¹�μÃ§  

áÅÐ¨Ðª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà¢ŒÒ¶Ö§ÊÇÑÊ Ố¡ÒÃμ ‹Ò§ æ ËÃ×ÍÊÔ·¸Ô 

μÒÁ·Õè¡®ËÁÒÂ¡ÓË¹´  ËÒ¡μ ŒÍ§¡ÒÃ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº 

ÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà¾ÔèÁàμ ÔÁ ÊÒÁÒÃ¶ Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ ä́ Œ́¨Ò¡  

“¤Ù‹Á×ÍÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØμÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È.2546”  

·ÕèàÇçºä«μ� http://www.opp.go.th  

ËÃ×ÍÊÍº¶ÒÁ·ÕèÊÓ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ô·Ñ¡É�¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ  

â·ÃÈÑ¾·� 02-651-6904 áÅÐ 02-651-7782 
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¼Å¡ÒÃμ Ô´μÒÁÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 
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 การดำเนนิงานของหนวยงานทีด่ำเนนิงานรองรับสิทธผิูสงูอายตุามมาตรา 11 (1) – (13) 
จะเห็นไดวาหนวยงานที่รับผิดชอบตามอนุมาตราตาง ๆ มีการดำเนินงานเพื่อรองรับสิทธิ     
ของผูสงูอายุตามพระราชบัญญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546 ทีก่ำหนดไววาผูสงูอายมุสีทิธไิดรบัการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน ในดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 ที่กำหนดในมาตรา 54 บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ
ใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ท้ังน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 รัฐตองคุมครอง 
และพัฒนาเด็ก และเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย สงเสริมและพัฒนา 
ความเปนปกแผนของครอบครัว และความเขมแข็งของชุมชน รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร        
ผูพกิารหรือผูทพุพลภาพ และผูดอยโอกาสใหมคีณุภาพชีวติทีด่ ีและพ่ึงตนเอง โดยการรองรับสทิธ ิ
ผูสูงอายุนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข     
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามอนุมาตราที่รับผิดชอบ และจัดทำ
โครงการ/กจิกรรมตางๆ เพือ่รองรบัประกาศดังกลาว จากผลการดำเนินงานในป พ.ศ. 2552 – 2553        
มีขอสรุป ดังน้ี 

¼Å¡ÒÃμ Ô´μÒÁÊÔ·¸Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 
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 หนวยงานไดมีการจัดบริการชองทางเฉพาะ สำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไป 
ในแผนกผูปวยนอกในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในป 2552 จำนวน 419 แหง     
ไวใหชัดเจน ในป 2552 จำนวน 237 แหง ในป 2553 จำนวน 195 แหง และมีโรงพยาบาล     
ที่มีการประชาสัมพันธ ชองทางพิเศษเฉพาะสำหรับผูสูงอายุในระหวางใหบริการในป 2552 
จำนวน 363 แหง ในป 2553 จำนวน 314 แหง จะเห็นไดวาโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่จัดบริการใหผูสูงอายุทั้ง 3 ดาน มีจำนวนโรงพยาบาลฯ ที่จัดบริการดังกลาว ในป 2553 ลดลง
จากป 2552 ทั้งนี้อาจมีผลมาจากบุคลากรของโรงพยาบาลมีจำนวน ไมเพียงพอตอผูใชสถานที่
ของโรงพยาบาล คับแคบ ไมเพียงพอตอการแยกบริการเฉพาะผูสูงอายุ และงบประมาณ        
ที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอจำนวนผูใชบริการรวมท้ังระบบบริหารจัดการไมเอ้ือตอการ 
ดำเนินการ 

1. ÁÒμÃÒ 11 (1) 

¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â�áÅÐ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢·Õè Ñ̈ ä́ÇŒâ´ÂãËŒ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ 
áÅÐÃÇ´àÃçÇá¡‹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ 
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¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃÈÒÊ¹Ò áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�μ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔμ 

2. ÁÒμÃÒ 11 (2) 

 พบวาหนวยงานในสังกัดของกระทวงศึกษาธิการมีการจัดบริการใหกับผูสูงอายุ 
ประกอบดวย  (1) การจัดบริการขอมูลขาวสารใหครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษา      
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการทำฐานขอมูลการศึกษา การฝกอบรม 
สำหรับผูสูงอายุ (2) จัดบริการขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแก ผูสูงอายุ (3) สนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการ
สำหรับผูสูงอายุ (4) สงเสริมใหหนวยงาน สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือผูสูงอายุ 
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดศูนยการเรียนรูในชุมชนแกผูสูงอายุ (6) คุมครองการผลิต
สื่อความรูและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูสูงอายุ (7) จัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับผูสูงอายุในการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานถึงอุดมศึกษา และ (8) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตงานวิจัย เพ่ือเพิ่มพูน     
องคความรูดานผูสูงอายุ ในป 2553 มีจำนวนของผูสูงอายุที่มาใชบริการที่มีการจัดบริการ       
ใหในสวนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนแนวโนมท่ีดีที่ผูสูงอายุมีความตองการและสนใจในการศึกษาเรียนรู        
รวมถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบมีการจัดบริการที่หลากหลายตรงกับความตองการของผูสูงอายุ
ทำใหผูสูงอายุมีความสนใจในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น  
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3. ÁÒμÃÒ 11 (3) 

 กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมและการจัดบริการตางๆ โดยมีหนวยงานท่ีเขารวมดำเนินการประกอบดวย        
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และสำนักงาน
ประกนัสงัคม พบวากจิกรรมดานบรกิารจดัหางาน ตำแหนงวาง มจีำนวนมาก ในขณะทีก่ารบรรจุ 
เขาทำงานกลับนอยกวา เนื่องมาจากสถานประกอบการอยูไกลจากท่ีพักอาศัย ทำใหผูสูงอายุ  
ไมสะดวกในการเดินทางมาทำงาน ตำแหนงวางท่ีนายจางตองการไมสอดคลองกับความตองการ 
ของผูสูงอายุ และสถานประกอบการไมยินยอมจางผูสูงอายุ เพราะเกรงวาผูสูงอายุจะทำงาน      
ไดไมเต็มที่  
 ในการดำเนนิงานดานอืน่ ๆ มผีลการดำเนนิงานในลกัษณะท่ีลดลง เนือ่งมาจากการไดรบั 
การสนับสนุนงบประมาณประจำปของกระทรวงแรงงาน ไมสอดคลองกับแผนการดำเนินงาน       
ที่กำหนดไว 

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ËÃ×Í½ƒ¡ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
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4. ÁÒμÃÒ 11 (4) 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òμ¹àÍ§áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§ÊÑ§¤Á ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Á 
ã¹ÅÑ¡É³Ðà¤Ã×Í¢‹ÒÂËÃ×ÍªØÁª¹ 

 เปนการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่สงเสริม
ใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม โดยจัดกิจกรรม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมมหกรรมสัปดาหผูสูงอายุแหงชาติทั่วประเทศ ซึ่งเปนการสนับสนุน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เขารวมจัดกิจกรรม โดยในป 2552 มีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เปนจำนวน 380,248 คน ป 2553 มีจำนวน ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 
269,954 คน นอกจากน้ันมียังมีกิจกรรมการเสริมสรางใหผูสูงอายุใชภูมิปญญา เพื่อสืบสาน     
ภูมิความรู ประสบการณที่สั่งสมและสืบทอดมาจากบรรพชน และเปนการเสริมสรางโอกาส     
ในการพัฒนาตนเองของผูสูงอายุ โดยเปดโอกาสให ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 
และการรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน และเปนการยกยองเชิดชูเกียรติใหสังคม   
ตระหนักในคุณคาความสำคัญของผูสูงอายุ ผูเปนภูมิปญญาของแผนดิน ในป 2552 มี ผูสูงอายุ
ขึ้นทะเบียนเปนอาสาสมัครถายทอดความรูสูชุมชน รวมท้ังสิ้น 12,000 คน และ ในป 2553         
มีจำนวน 16,173 คน เห็นไดวามีจำนวนผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุมีจำนวน      
ที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากผูสูงอายุไดใชศักยภาพและภูมิปญญาของตนเองในการพัฒนาประเทศไทย      
ตอไป 
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5. ÁÒμÃÒ 11 (5) 

 เปนการดำเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน โดยไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและ     
ความปลอดภัยในอาคารสถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอ่ืนใหกับผูสูงอายุ         
ตามภารกิจของหนวยงานนั้นๆ พบวาในสวนของ 
 กระทรวงคมนาคมมีการดำเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสราง
ความสำคัญและตระหนักถึงการ ใหความชวยเหลืออำนวยความสะดวก และปลอดภัย         
แกผูสูงอายุในการโดยสารยานพาหนะและขนสงมวลชน  
 กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย เปนความรวมมอืของเครอืขายตางๆ 
ในการดำเนินงานในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ แตยังมีขอจำกัด         
ในการเขามามสีวนรวมของหนวยงานทีเ่ปนเครอืขายในการดำเนนิงาน เนือ่งจากยงัใหความสำคญั        
ในเร่ืองดังกลาวนอย จึงทำใหการขยายแนวคิดยังไมครอบคลุมตามความตองการของผูสูงอายุ  
 กรมโยธาธิการและผังเมอืง สนบัสนนุใหหนวยงานตางๆ เชน สถานพยาบาล อาคารทีท่ำการ 
ของราชการ สถานขนสง สำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกฬีา ศนูยการคา เปนตน 
 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชอาคารสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและผูสูงอายุ 
ไดแก ปายแสดงส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ ทางลาด ลิฟต บันได ที่จอดรถ ทางเขาอาคาร 
ทางเดินระหวางอาคาร ทางเชื่อมระหวางอาคาร ประตู หองสวม และพ้ืนผิว ตางสัมผัส เปนตน 
ซึ่งมีผลการดำเนินงานคอนขางนอยอาจเนื่องมาจากสถานที่ อาคาร ดังกลาว มีการดำเนินการ
กอสรางกอนกฎกระทรวง การกำหนดส่ิงอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา  พ.ศ. 2548 ที่จะมีผลบังคับใชในทางกฎหมาย และการใหความสำคัญ
ของเจาของอาคาร สถานท่ี ในการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหแกผูสูงอายุ         
เนื่องจากเปนเรื่องของการใชงบประมาณในการดำเนินการ 

¡ÒÃÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂâ´ÂμÃ§á¡‹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹ÍÒ¤ÒÃ  
Ê¶Ò¹·Õè ÂÒ¹¾ÒË¹ÐËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐÍ×è¹ 
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6. ÁÒμÃÒ 11 (6) 

7. ÁÒμÃÒ 11 (7) 

 การดำเนินการในการชวยเหลือคาโดยสารพาหนะตามความเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 
เปนการดำเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายใตหนวยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม 
ประกอบดวย การรถไฟแหงประเทศไทย การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย บริษัท
ขนสงจำกัด กรมเจาทา บรษิทัการบินไทย จำกดั (มหาชน) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  (ขสมก.) 
ซึ่งในการลดคาโดยสารยานพาหนะดังกลาว เปนการดำเนินงานโดยมีหวงเวลา เปนขอจำกัดท่ีให
ผูสูงอายุมาใชบริการ ซึ่งหวงเวลาดังกลาวผูสูงอายุมาใชบริการนอยและไมสอดคลองกับ     
ความตองการของผูสงูอายุ การลดหยอนคาโดยสารบางประเภทจำกัดจำนวนผูสงูอายุทีจ่ะใชบริการ 
และสถานที่ใหบริการไมมีการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ ไดรับรูเรื่องสิทธิดงักลาวอยางชัดเจน  

¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹¤‹Òà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·Õè¢Í§ÃÑ° 

 กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปาและพนัธุพชื เปนหนวยดำเนนิงานในเรือ่งการยกเวนคาเขาชม 
สถานท่ีในเร่ืองการยกเวนคาเขาชมอุทยานแหงชาติใหแกผูสูงอายุ ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติสัตว
ปาและพันธุพืชไดจัดใหมีการบริการใหแกผูสูงอายุอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกสวนภูมิภาค  
โดยผูสูงอายุจะตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานท่ี แสดงวามีสัญชาติไทย และ
มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณขึ้นไป แกเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ ซึ่งในกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถ
แสดงบัตร ประจำตัวประชาชนหรือแสดงหลักฐานดังกลาวไดทำใหตองเสียคาบริการเขาอุทยาน
ตามปกติ ดังนั้น เพื่อไมใหผูสูงอายุเสียสิทธิดังกลาวควรมีการประชาสัมพันธ ณ จุดใหบริการ     
อยางชัดเจนหรือมีเจาหนาที่ในการใหบริการและแนะนำเพ่ือใหผูสูงอายุไดเขาถึงสิทธิ  

¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í´ŒÒ¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃ¾ÒË¹ÐμÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 
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8. ÁÒμÃÒ 11 (8) 

 เปนการดำเนินการชวยเหลือผูสูงอายุกรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม ผูสูงอายุถูกแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย และผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ใหการชวยเหลือเปนเงินไดตามความจำเปนและเหมาะสม        
เปนคาพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาเครื่องนุงหม หรือคารักษาพยาบาลเบื้องตนไดเทาที่     
จายจรงิครัง้ละไมเกนิ 500 บาท ซึง่ในการใหความชวยเหลือดังกลาวนัน้ กระทรวงการพัฒนาสงัคม 
และความมั่นคงของมนุษยไดตั้ งงบประมาณเพื่อรองรับการชวยเหลือในกรณีขางตน           
โดยสวนใหญกรณีที่ผูสูงอายุถูกทารุณกรรม ถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
ยังมีจำนวนผูสูงอายุที่มายื่นขอรับการชวยเหลือเปนจำนวนคอนขางนอย แตในกรณีที่ผูสูงอายุ
ถูกทอดทิ้ง หรืออยูตามลำพังกลับมีจำนวนมากที่มาขอรับการชวยเหลือ ซึ่งอาจเปนไปไดวา     
ในกรณทีีผู่สงูอายทุีถ่กูทารณุกรรมถกูแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบดวยกฎหมายทีป่ระสบปญหา 
ไมกลาที่จะมาขอรับบริการ เนื่องดวยไมอยากมีปญหากับบุตรหลาน หรือไมทราบวาสิ่งท่ี      
โดนกระทำจากบุคคลภายนอกเปนเรื่องของการกระทำความรุนแรง ทารุณกรรม หรือแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายจากตัวผูสูงอายุเองจนทำใหรูสึกวาสิ่งที่โดนกระทำนั้น         
ไมใชความรุนแรงและถือวาเปนเรื่องปกติ เปนตน เพื่อเปนการใหการชวยเหลือผูสูงอายุ         
ไดอยางทันทวงทีและไมใหผูสูงอายุตกอยูในภาวะดังกลาว ควรมีการสรางพลังเครือขายในชุมชน
เปนแนวสอดสองปองกันภัยใหกับผูสูงอายุดวยอีกทาง และสรางความตระหนักใหกับบุคคล     
ในครอบครัวหรือชุมชนในการใหความสำคัญกับผูสูงอายุ ตลอดจนวิธีการดูแลและอยูอาศัย       
กับผูสูงอายุไดอยางถูกตอง 

¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ«Öè§ä Œ́ÃÑºÍÑ¹μÃÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ¶Ù¡·ÒÃØ³¡ÃÃÁ 
ËÃ×Í¶Ù¡áÊÇ§ËÒ»ÃÐâÂª¹�â´ÂÁÔªÍº´ŒÇÂ¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í¶Ù¡·Í´·Ôé§ 
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9. ÁÒμÃÒ 11 (9) 

¡ÒÃãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó »ÃÖ¡ÉÒ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ã¹·Ò§¤ Ṍ  
ËÃ×Íã¹·Ò§á¡Œä¢»̃ÞËÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานในการดำเนินการ      
ใหบริการผูสูงอายุในการใหคำแนะนำ ปรึกษา ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และประสานงาน
กับสภาทนายความในการจัดหาทนายความแกตางคดี รวมท้ังเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพตามท่ีกฎหมายกำหนดแกผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุที่มาใชบริการ ในป 2552 มีจำนวน 
1,769 คน และป 2553 มจีำนวน 3,251 คน พบวาจำนวนผูสงูอายุทีม่าใชบรกิารมจีำนวนเพ่ิมขึน้ 
เนื่องจากการดำเนินงานของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนการใหบริการกับผูสูงอายุ         
ที่เปนประชาชนท่ัวไป และผูสูงอายุที่เปนผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ดำเนินโครงการ
สงเสรมิคุณภาพชีวิตและพัฒนาผูตองขัง  
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 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอนและมีความจำเปนจะไดรับการชวยเหลือ ในเร่ืองท่ีพักอาศัย อาหาร และ
เครื่องนุงหม โดยใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่มาขอรับการชวยเหลือในการจัดที่พักอาศัย อาหาร
และเครื่องนุงหม ไมเกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอคนตอป  
ตามจำนวนเงินงบประมาณท่ีไดจัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการชวยเหลือผูสูงอายุในลักษณะเบ้ืองตน 
โดยถือตามปงบประมาณในแตละปนั้น โดยในป 2552 มีผูสูงอายุมาขอรับบริการเปนจำนวน 
12,426 คน และป 2553 จำนวน 5,591 คน จะเห็นไดวาในป 2553 มีจำนวนผูสูงอายุ      
ที่มาขอรับบริการที่ลดลงเกือบเทาตัว อาจเนื่องมาจากในป 2553 ไมไดรับงบสนับสนุนเพิ่มเติม 
ท่ีเหลือจายจากการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงฯ ใน 2 ฉบับ ท่ีสามารถปรับเกล่ียงบประมาณ
จากประกาศกระทรวงฯตามความเหมาะสมและจำเปนในการชวยเหลือผูสูงอายุได เชนเดียวกับ
ในปงบประมาณ 2552 ตามที่ไดรับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยประกาศกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยในประกาศ 2 ฉบับ ไดแก 1) ประกาศกระทรวง     
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง
การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งและการใหคำแนะนำ ปรึกษา 
ดำเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาครอบครัว 2) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เรื่องกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี   

10. ÁÒμÃÒ 11 (10) 

¡ÒÃ̈ Ñ´·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹ÁãËŒμÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§ 
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¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�àºÕéÂÂÑ§ªÕ¾μÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹ÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§áÅÐà»š¹¸ÃÃÁ 

 ในป พ.ศ. 2552 เปนชวงเวลาท่ีมีพัฒนาการเร่ืองเบ้ียยังชีพแบบกาวกระโดด ถือไดวา
เปนการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสังคมผูสูงอายุไทยที่ทำใหผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพไดครอบคลุม 
ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนการสรางหลักประกันรายไดใหผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ)        
โดยมีเจตนารมณใหเบ้ียยงัชพีผูสงูอายุเปนสทิธขิองผูสงูอายุทีร่ฐับาลจัดใหเพือ่ดแูลผูสงูอายุทกุคน 
ผานการดำเนินงานของหนวยงานรับผดิชอบหลัก 3 หนวยงาน คอื กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งจากการเปล่ียนแปลงตามนโยบายดังกลาวทำใหหนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลักทั้ง 3 หนวยงาน และผูเกี่ยวของควรมีการพิจารณาดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) ตองสรางความเขาใจในสวัสดิการการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบายรัฐบาล ใหบุคลากรเจาหนาที่สามารถดำเนินการสอดคลองกับสถานการณผูสูงอายุ
ท่ีมีจำนวนผูรับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนทุกป และสรางความเขาใจกับผูสูงอายุใหดำเนินการตามระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพ        
ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะกลไกการทำงานในระดับพ้ืนที่
ของทองถ่ินควรใหความสำคัญในการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุรับทราบถึงวิธีการและหวงเวลา
ที่กำหนดในการย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนรับเบ้ียยังชีพในทุกป เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงสิทธิ  
 2) การจัดทำระบบฐานขอมูลในการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหทั้ง 3 หนวยงานที่
รับผิดชอบหลักในการจายเบี้ยยังชีพ เพราะในอนาคตผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจำเปนตองสรางระบบ
ฐานขอมูลรองรับในการตรวจสอบสถานะ ความซ้ำซอน และการเชื่อมโยงระบบจากหนวยงาน
ภายใตการบังคับบัญชาเชื่อมโยงกับหนวยงานกลาง 3 หนวยงาน หากมีระบบบริหารจัดการ
ขอมูลที่ดีจะทำใหบุคลากรที่ใหบริการที่มีนอยสามารถรองรับภารกิจการจายเบี้ยยังชีพไดดีขึ้น 
และลดความผิดพลาดได  
 3) การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให 3 หนวยงาน เพื่อการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
ใหรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ และเปนไปตามชวงระยะเวลาในการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามท่ี

11. ÁÒμÃÒ 11 (11) 
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ระเบยีบฯ กำหนด เพือ่สรางความเชือ่มัน่ตอผูสงูอายใุนสวสัดิการทีร่ฐับาลจัดให และการดำเนินการ 
ตามนโยบายรัฐบาลสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง      
ซึ่งจะตองมีการสนับสนุนงบประมาณในการวางระบบฐานขอมูลผูสูงอายุดวยระบบเทคโนโลยี
ประกอบดวย เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถดำเนินการจายเบี้ยยังชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถตรวจสอบได 
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12. ÁÒμÃÒ 11 (12) 

¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�ã¹¡ÒÃ̈ Ñ´¡ÒÃÈ¾μÒÁ»ÃÐà¾³Õ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยไดดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ
การจายเงินคาจดัการศพผูสงูอายุ จากเดิมทีใ่หความชวยเหลือคาจดัการศพผูสงูอายุทีม่ฐีานะยากจน 
ไมมีญาติ หรือไมสามารถจัดการศพได เปล่ียนเปนการชวยเหลือคาจัดการศพใหถือเปนสวัสดิการ  
ใหแกผูสูงอายุทุกคนท่ีเสียชีวิตตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน         
การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 นัน้ ถอืวาเปนการขยายสทิธ ิ
ใหผูสูงอายุทุกคนสามารถเขาถึงสิทธิและมีการปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงาน โดยเพิ่ม
ที่วาการอำเภอและสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานในการยื่นคำขอ 
และจายเงินคาจัดการศพผูสูงอายุ เพื่อใหประชาชนที่มายื่นคำขอรับเงินคาจัดการศพผูสูงอายุ
ตามประเพณีมีความสะดวกรวดเร็วลดคาใชจายในการเดินทางมาขอรับบริการ และสามารถ     
รับเงินคาจัดการศพผูสูงอายุไดทันทีที่ยื่นคำขอ ถือวาเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ในการใหบริการแกประชาชน แตเน่ืองจากจำนวนงบประมาณท่ีไดรับในการจัดสรรเพ่ือชวยเหลือ  
ในการดำเนินงานคาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีมีจำนวนจำกัด ประกอบกับอัตราการตาย
ของผูสูงอายุตามความเปนจริงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราสวน ในการคำนวณตามสัดสวน
อัตราการตายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทำใหงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน    
ไมเพียงพอตอการจายใหกับผูยื่นคำขอ จนสงผลใหประชาชนที่มายื่นคำขอเปนลักษณะของ      
การลงทะเบียนตามลำดับกอน – หลัง ซึ่งไมสามารถรับเงินไดทันทีและตองรอคางการจายเงิน     
เปนจำนวนมาก จึงถือวาไมไดเปนไปตามเจตนารมณที่กฎหมายกำหนดไว ดังนั้นรัฐบาลและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของควรหามาตรการ ในการแกไขปญหาดังกลาวในลักษณะของการให      
การสนบัสนนุงบประมาณ หรอืการปรบัเปลีย่นแนวทางหรอืรปูแบบในการดำเนินงาน วธิกีารในการ 
ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูสูงอายุใหไดสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดเพราะในอนาคตจะมี
จำนวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเปนจำนวนมาก หากไมมีมาตรการ วิธีการในการดำเนินงานรองรับ      
ตอการเปล่ียนแปลงของการโครงสรางประชากรท่ีกำลงัจะเกิดขึน้อยางเหมาะสม อาจสงผลกระทบ 
ตอรัฐที่ตองแบกรับภาระมากย่ิงขึ้น 
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13. ¡ÒÃÍ×è¹μÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¡ÓË¹´ 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนหนวยงานในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ       
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (13) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนดดังกลาว       
จึงไดออกประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข
การคุมครองการสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุ ในการจัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวก
สถานทีท่องเทีย่วและการจัดกจิกรรมกฬีาและนันทนาการ โดยใหหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทัง้ภาครฐั 
และเอกชนสงเสริมการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและใหสิทธิสำหรับผูสูงอายุทุกคน     
ในสถานท่ีทองเท่ียว หรือสนามกีฬา หรือสถานออกกำลังกายอ่ืนๆ สงเสริมการจัดกิจกรรมทองเท่ียว
กีฬาและนันทนาการสำหรับผูสูงอายุ และจัดใหมีบริการและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมยามวาง
และการพักผอนสำหรับผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
 
หมายเหตุ : การสงเสริมใหผูสูงอายุเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
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 μÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546 ÁÒμÃÒ 13 ¡ÓË¹ ã́ËŒ Ñ̈´μ Ñé§ 

¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¢Öé¹ã¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÊÇÑÊ ỐÀÒ¾áÅÐ¾Ô·Ñ¡É�à ḉ¡ àÂÒÇª¹  

¼ÙŒ Œ́ÍÂâÍ¡ÒÊ áÅÐ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§Á¹ØÉÂ�  

â´ÂÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍà»š¹¡Í§·Ø¹ãªŒ ‹̈ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ áÅÐ 

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ μÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾.È. 2546 «Öè§ã¹àº×éÍ§μ Œ¹ 

ä Œ́¡ÓË¹ ã́ËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁÁÒμÃÒ 11 (3) áÅÐ (4) ¤×Í¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹·Ø¹ 

»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÊÓËÃÑº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ 2 »ÃÐàÀ· ä Œ́á¡‹ 1) ¡ÒÃãËŒà§Ô¹·Ø¹¡ÙŒÂ×Á»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾  

»ÃÐàÀ·ÃÒÂºØ¤¤Å ¤¹ÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 30,000 ºÒ· áÅÐ»ÃÐàÀ·ÃÒÂ¡ÅØ‹Á ¡ÅØ‹ÁÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 5 ¤¹  

ä Œ́¡ÅØ‹ÁÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 100,000 ºÒ· 2) ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹ÍǾ Ë¹Ø¹Í§¤�¡Ã·Õè́ Óà¹Ô¹§Ò¹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

¡Ñº¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ â´Âáº‹§à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´àÅç¡ ã¹Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 50,000 ºÒ· â¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò´¡ÅÒ§  

Ç§à§Ô¹äÁ‹à¡Ô¹ 50,000 – 300,000 ºÒ· áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¢¹Ò ã́ËÞ‹ Ç§à§Ô¹ 300,000 ºÒ·¢Öé¹ä»  

«Öè§¨Ò¡¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ¢Í§¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ ¾ºÇ‹Ò¡Í§·Ø¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØà¢ŒÒ¶Ö§ÊÔ·¸Ô àª‹¹ ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹·Ø¹ 

»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ãËŒÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾»̃¨ Ø̈ºÑ¹ â´ÂÁÕ¡ÒÃμ Ô´μÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 

áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØã¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ä»»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ ËÃ×Í¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒÃãËŒ¡Ñº 

¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¢Í§Í§¤�¡Ãμ ‹Ò§æ ·ÕèàÊ¹Í¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ áÅÐ¹Ó¼Å¨Ò¡¡ÒÃμ Ố μÒÁÁÒ»ÃÑº»ÃØ§ 

ãËŒÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ Ê‹§àÊÃÔÁãËŒ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã ã̈¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃ 

à¾×èÍ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃ μÅÍ´¨¹ ÁÕ¡ÒÃ¹Ó¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

¨Ò¡¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Áà§Ô¹ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ÁÒà¼Âá¾Ã‹ ÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ 

ãËŒá¡‹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØËÃ×ÍºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèÊ¹ã¨à¾×èÍ¹Óä»ãªŒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾´ŒÇÂ ŒÇÂ
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¡®ËÁÒÂÍ×è¹ æ  
·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 
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 การเตรยีมตวัเตรยีมความพรอมเพือ่กาวเขาสูวยัผูสงูอาย ุยอมถอืไดวาเปนความไมประมาท 
ประการหน่ึง ซึ่งเร่ืองใหญ ๆ ที่ผูสูงอายุควรจะไดดำเนินการก็คือ การจัดการเก่ียวกับทรัพยสิน 
ที่มีอยูและการดูแลรางกาย ตลอดจนการแสดงเจตนาเก่ียวกับการรักษาพยาบาลในวาระสุดทาย
ของชีวติทีจ่ะขอจากไปอยางสงบตามธรรมชาติ โดยไมประสงคจะใหใชเคร่ืองมอืจากเทคโนโลยีตางๆ 
มาเหน่ียวรั้งชีวิตไวเพียงเพื่อยืดความตายออกไป ซึ่งเรียกวาการทำ Living will หรือ Advance 
directives 

 1.1 การจดัการเกีย่วกบัทรพัยสนิ อาจจะเกีย่วกบัเร่ืองของการลงทนุ แตกต็องระมดัระวงั 
ใหมาก หากไมมีประสบการณก็มีโอกาสสูญเสียทรัพยได การฝากธนาคารท่ีเชื่อถือไดแมจะมี 
ดอกเบี้ยไมมากแตก็มีความมั่นคงกวา 
 1.2 ในกรณีที่จะมอบหรือโอนทรัพยสินนั้นๆแกผูอื่นจะทำอยางไร ในทางกฎหมาย     
หากเปนสังหาริมทรัพยสามารถดำเนินการไดโดยการสงมอบ แตหากเปนอสังหาริมทรัพย เชน 
บานที่ดินจะตองทำการโอนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียน โดยเสียคาธรรมเนียมตามราคา       
ที่ประเมิน 
 การโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัยนี ้ผูโอนอาจสงวนสทิธเิกบ็กนิไวกไ็ด เชน จะเกบ็คาเชา 
ไปกอนจนกวาจะเสียชีวิต เปนตน 
 1.3 แตหากมิไดมีการโอนในระหวางท่ียังมีชีวิตอยู ทรัพยสินนั้นก็จะตกไปยังทายาท  
ซึ่งในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดเรียงลำดับทายาทและหลักเกณฑไว 
 1.4 ในกรณีที่ไดทำพินัยกรรมไว บุคคลที่ผูทำพินัยกรรมไดระบุชื่อไวเทานั้นที่มีสิทธิ      
ไดรับมรดก โดยไมตองพิจารณาลำดับทายาทโดยธรรมอีก 

¡®ËÁÒÂÍ×è¹ æ ·Õè¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ¤ÇÃÃÙŒ 

¢ŒÍ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ̈ Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 
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 ประเด็นที่สำคัญของการยกที่ดินและบาน ซึ่งเปนทรัพยมรดกของผูสูงอายุ     
ใหแกบุตรหลานน้ัน ควรยกใหระหวางผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู เพื่อตัดปญหากรณีพิพาท   
ที่อาจเกิดขึ้นระหวางทายาทและอาจเปนผลใหผูที่ควรไดรับมรดกตามความปรารถนา
ของผูยกใหเสียสิทธิจากกรณีพิพาทหรือความไมสมบูรณของพินัยกรรม ท้ังน้ี ควรจดทะเบียน
สิทธิเก็บกินใหแกตนเองและคูสมรส (ถาคูสมรสยังมีชีวิตอยู) ไวตลอดชีวิตดวย เพื่อยังคง
สิทธิในการอยูอาศัย นำออกใหเชา หรือหาผลประโยชนจากทรัพยนั้นจนตลอดชีวิต     
ของตนได โดยลูกหลานซึ่งอาจรวมถึงเขยสะใภไมอาจขับไล หรือบีบบังคับใหผูสูงอายุ
ตองออกไปจากที่ดินและบานที่ไดยกใหบุตรหลานหรือบุคคลอื่นไปแลว ในกรณีที่ไมมี
ความประสงคจะใชสิทธิเก็บกินตอไปแลว ก็สามารถไปจดทะเบียนยกเลิกสิทธิเก็บกิน 
ดังกลาวได 

μ ÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÂ¡·Õè Ố¹áÅÐºŒÒ¹ãËŒá¡‹ºØμÃËÅÒ¹ 

 1.5 การทำสัญญาค้ำประกัน ไมแนะนำใหผูสูงอายุทำสัญญาค้ำประกันแกบุคคล        
ที่ไมใชบุตรหลานของตนเอง และในกรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดการค้ำประกันควรจำกัดขอบเขต       
ดวยจำนวนเงินหรือกำหนดเวลาไวในสัญญา เชน ยินยอมเปนผูค้ำประกันสัญญาเงินกูในวงเงิน
ไมเกิน 50,000 บาท สำหรับวงเงินที่เกินกวานี้ใหลูกหนี้ไปหาผูค้ำประกันรายอื่นเปนผูค้ำประกัน
รวมใหแกเจาหนี้ หรืออาจยินยอมเปนผูค้ำประกันสัญญาซ้ือรถจักรยานยนต เงินผอนมีกำหนด
เวลาไมเกิน 12 เดือน ถาเกินกวานี้ผูค้ำประกันหลุดพนความผิด เปนตน 
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 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1646 และมาตรา 1647 ไดบัญญัติ 
เก่ียวกับเรื่องพินัยกรรมไวดังนี้ 
 มาตรา 1646 บคุคลใดจะแสดงเจตนาโดยพนิยักรรมกำหนดการเผือ่ตายในเรือ่งทรัพยสนิ 
ของตนเอง หรือในการตางๆอันจะใหเกิดเปนผลบังคับไดตามกฎหมายเม่ือตนตายก็ได 
 มาตรา 1647 การแสดงเจตนากำหนดการเผ่ือตายน้ัน ยอมทำไดดวยคำส่ังคร้ังสุดทาย
กำหนดไวในพินัยกรรม 
 จากบทบัญญัติดังกลาว ความหมายของพินัยกรรมก็คือคำสั่งของผูทำพินัยกรรมเก่ียวกับ
ทรัพยสินหรือการตางๆของผูทำพินัยกรรม ซึ่งจะมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อบุคคลนั้น       
ตายไปแลว 
 สำหรับบุคคลท่ีจะทำพินัยกรรมไดนั้น กฎหมายจำกัดความสามารถของบุคคลที่จะทำ
พินัยกรรมไว กลาวคือ หากผูนั้นเปนผูเยาว อายุไมครบสิบหาปบริบูรณ หรือเปนบุคคล          
ทีถ่กูศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถ หรอืคนจริตวกิลในเวลาท่ีทำพินยักรรม พนิยักรรมท่ีทำข้ึน 
ยอมตกเปนโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1703 และ 1704) 
 ในการทำพินัยกรรมน้ัน ตองระบุผูรับพินัยกรรมไวโดยชัดเจนโดยผูรับพินัยกรรม     
อาจเปนญาติพี่นอง หรือบุคคลใดก็ได ถาเปนหนวยงานหนวยงานจะตองมีลักษณะเปนนิติบุคคล 
 ขอกำจัดเก่ียวกับการทำพินัยกรรมยกทรัพยใหกับผูใดกฎหมายกำหนดขอกำจัดไว     
ในมาตรา 1652 , 1653 ดังนี้ 
 มาตรา 1652 บุคคลผูอยูในความปกครองนั้น จะทำพินัยกรรมยกทรัพยมรดกของตน
ใหแกผูปกครองหรือคูสมรส บุพการี หรือผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองของผูปกครองไมไดจนกวา      
ผูปกครองจะไดทำคำแถลงการณปกครองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1577 และมาตราตอๆ ไป 
แหงประมวลกฎหมายน้ีเสร็จสิ้นแลว 

¡ÒÃ·Ó¾Ô¹ÑÂ¡ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·Ó¾Ô¹ÑÂ¡ÃÃÁ 
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 มาตรา 1653 ผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเปนผูรับทรัพยตามพินัยกรรมน้ัน         
ไมได ใหใชบทบัญญัติในวรรคกอนบังคับแกคูสมรสของผูเขียนหรือพยานในพินัยกรรมดวย 
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งไดจดขอความแหงพินัยกรรมท่ีพยานนำมาแจงตาม มาตรา 1663 ใหถือวา
เปนผูเขียนพินัยกรรมตามความหมายแหงมาตรานี้ 
 สำหรับแบบของพินัยกรรมนั้นกฎหมายไดระบุไวหลายแบบ แตละแบบที่นิยมทำกันก็คือ 
 พินัยกรรมแบบท่ีเขียนเองทั้งฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ผูทำพินัยกรรมจะตองเขียนขอความในพินัยกรรมทั้งฉบับดวยลายมือของตนเอง 
  ลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทำพินัยกรรม 
  ผูทำพินัยกรรมจะตองลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ไวในพินัยกรรมน้ัน จะลงลายพิมพ 
  นิ้วมือไมได 
  มีขอท่ีนาสังเกตวา พินัยกรรมแบบนี้ไมตองมีพยานรูเห็นในการทำพินัยกรรม 
  แตอยางใด 
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ตัวอยางพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
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 พินัยกรรมแบบท่ีไมไดเขียนเองหรือที่เรียกวาแบบธรรมดา มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตองทำเปนหนังสือ จะเขียนหรือพิมพก็ได  
  ตองลงวัน เดือน ป ในขณะท่ีทำขึ้น       
  มีพยานอยางนอยสองคน 
  ผูทำพนิยักรรมตองลงลายมอืชือ่ตอหนาพยานในพินยักรรมอยางนอยสองคนพรอมกนั  
  กลาวคือ เมื่อผูทำพินัยกรรมลงช่ือในพินัยกรรมน้ัน พยานอยางนอยสองคนตองได 
  อยูรูเห็นดวย  
  พยานสองคนนัน้ตองลงลายมอืชือ่รับรองลายมอืชือ่ของผูทำพนิยักรรมไวในขณะนัน้ 
  สำหรับบุคคลที่จะเปนพยานในพินัยกรรมไมไดนั้น กฎหมายกำหนดไวดังนี้ 
   ผูซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ 
   บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลส่ังใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
   บุคคลที่หูหนวกเปนใบหรือตาบอดทั้งสองขาง 
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ตัวอยางพินัยกรรมแบบธรรมดา 
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 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง  
 โดยขอความในพินัยกรรมก็เปนขอความเชนเดียวกับพินัยกรรม ๒ แบบขางตนนั้น  
เพียงแตผูทำพินัยกรรมจะตองแจงความประสงคที่จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมือง       
ใหผูอำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือเจาหนาที่ฝายปกครองทราบ   
 การทำพินัยกรรมประเภทนี้ ผูอำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือเจาหนาท่ี         
ฝายปกครอง จะเปนผูจดแจงขอความตามความประสงคของผูทำพินัยกรรม เรียบรอยแลว      
จะอานใหผูทำพินัยกรรมและพยานฟง เมื่อผูทำพินัยกรรมเห็นวาถูกตองแลว ผูทำพินัยกรรม
และพยานก็จะลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ หากมีการขีดฆา ขูดลบ ตกเติม แกไข ผูทำพินัยกรรม
พยาน ผูอำนวยการเขต ก็ตองลงลายมือชื่อกำกับไวดวย นอกจากน้ียังตองลงลายมือชื่อกำกับไว
ทุกหนาดวยเชนกัน ตอจากนั้นผูอำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือเจาหนาที่ฝายปกครอง          
ก็จะบันทึกมีขอความวา  
 
 ตัวอยางเชน 
 “ขาพเจานาย...............................ผูอำนวยการเขต..................................ขอรับรองวา
นาย.........................................ผูทำพินัยกรรมไดแจงขอความที่ตนประสงค ใหใสไวในพินัยกรรม
ดังกลาวมาแลวขางตน ตอหนาขาพเจาและพยานสองคน คือ นายแพทย...............................กับ
นาย....................................ณ อาคารเลขท่ี..........ถนน....................... แขวง.................................
เขต..............................................................กรุงเทพมหานคร 
 ขาพเจาไดจดและอานขอความที่ทำเปนพินัยกรรมขึ้นนั้นใหผูทำพินัยกรรมและพยานฟง 
ผูทำพินัยกรรมและพยานไดรับรองขอความวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อในพินัยกรรม นับวา
พินัยกรรมนี้ไดทำขึ้นถูกตองตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 ของมาตรา 1658 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว” 
 ตอจากนั้นผูอำนวยการเขตก็จะลงวันที่ ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจำตำแหนง
เปนสำคัญ 
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 พินัยกรรมแบบเอกสารฝายเมืองนี้ ผูทำพินัยกรรมจะเสียคาธรรมเนียมเปนเงิน 60 บาท 
และผูอำนวยการเขตจะเก็บรักษาตนฉบับไวที่ที่วาการเขตหรือที่วาการอำเภอ โดยออกใบรับ
พินัยกรรมระบุชื่อผูมีสิทธิรับพินัยกรรมไปดำเนินการตามความประสงคของผูทำพินัยกรรม 
 ในกรณีที่ไมมีการทำพินัยกรรมไว หากเจาของมรดกถึงแกความตาย มรดก คือทรัพยสิน
ทุกชนิดของผูตาย จะตกทอดแกทายาทตามกฎหมาย ซึ่งเรียกวาทายาทโดยธรรม ไดแก          
1) ผูสืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน ล้ื 2) บิดามารดา 3) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน              
4) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 5) ปู ยา ตา ยาย 6) ลุง ปา นา อา และ 7) คูสมรส       
ที่ถูกตองตามกฎหมาย 
 หากตองการทราบขอมูลเก่ียวกับกฎหมายขางตนเพ่ิมเติม สามารถศึกษาไดจาก 
“กฎหมายสำหรับผูสูงอายุ” ที่เว็บไซต http://www.opp.go.th หรือสอบถามที่สำนักสงเสริม
และพิทักษผูสูงอายุ โทรศัพท 02-651-6904 และ 02-651-7796 

 การยกทรัพยสินใหบุคคลใดระหวางยังมีชีวิตอยู โดยหลักแลวถือวาเปนการยก
กรรมสิทธิ์ใหขาด เรียกคืนไมได เวนแตจะมีเหตุเรียกคืนตามกฎหมาย (เรียกถอนคืนการให
เพราะเหตุผูรับประพฤติเนรคุณ) ดังนี้ 
 1) ถาผูรบัประทุษรายตอผูใหเปนความผิดฐานอาญาอยางรายแรงตามประมวลกฎหมาย 
ลักษณะอาญา 
 2)  ถาผูรับทำใหผูใหเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผูใหอยางรายแรง 
 3)  ถาผูรับไดบอกปดไมยอมใหสิ่งของจำเปนแกการเล้ียงชีพแกผูให ในเวลาท่ีผูให
ยากไรและผูรับยังสามารถจะใหได 
 อยางไรก็ตามมีขอแม คือ ผูใหอาจถอนคืนการใหไมได หากวาไดใจออนใหอภัยไปแลว 
หรือปลอยใหเวลาไดลวงเลยไปเปนเวลา 6 เดือน และไมสามารถฟองคดีเรียกคืนการให        
ในทุกกรณี เมื่อพนเวลาสิบปภายหลังเกิดเหตุการณ (ไมวาจะใหอภัยไปแลวหรือไม) 

¡ÒÃàÃÕÂ¡¶Í¹¤×¹¡ÒÃãËŒà¾ÃÒÐàËμ Ø¼ÙŒÃÑº»ÃÐ¾Äμ Ôà¹Ã¤Ø³ 
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 สินสมรส คือ ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดมาหลังแตงงาน (จดทะเบียนสมรส) และสามีภรรยา
เปนเจาของรวมกัน แบงเปน 3 ประเภท  ไดแก 
 1.  ทรัพยที่คูสมรสไดมาระหวางสมรส เชน เงินเดือน โบนัส 
 2.  ทรัพยสินที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาโดยพินัยกรรม โดยระบุวาใหเปนสินสมรส 
 3.  ทรัพยสินที่เปนกำไรสุทธิ หรือดอกผลของสินสวนตัว 
 สิทธิการจัดการทรัพยสิน กฎหมายถือใหผูเปนเจาของมีอำนาจจัดการทรัพยสินสวนตัว
ไดโดยลำพัง สำหรับสินสมรส ถือเปนทรัพยสินรวมกันคนละครึ่ง จึงใหสองฝายจัดการรวมกัน 
ซึ่งสามีภรรยาสามารถแยกกันจัดการสินสมรสได 4 กรณี ไดแก 1) เมื่อคูสมรสตกลงแยกกัน
จัดการสินสมรสโดยการทำสัญญากอนสมรสไวกอน 2) เมื่อคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตกเปน       
คนไรความสามารถ อีกฝายมีสิทธิรองขอใหศาลแยกสินสมรสได 3) เมื่อคูสมรสฝายใดฝายหน่ึง
ถูกศาลส่ังใหเปนบุคคลลมละลาย จะมีผลใหสินสมรสแยกกันตามกฎหมาย และ 4) เม่ือมีการ
รองขอตอศาลใหแยกสินสมรสเพราะสาเหตุ เชน อีกฝายทำความเสียหายแกสินสมรส ไมอุปการะ 
เล้ียงดู เปนหนี้สินมากมาย หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสโดยไมมีเหตุอันควรและเมื่อมีการ
แยกสินสมรส ออกจากกันแลว สินสมรสสวนท่ีแยกออกมาจะถือเปนสินสวนตัวของแตละฝาย 
รวมถึงทรัพยสิน เชน มรดก ดอกผลที่ไดมาหลังการแยกสินสมรสดวย 

 กฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก เปนกรอบสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพง
เก่ียวดวยเร่ืองครอบครัวและมรดกของศาลช้ันตนในจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
ซึ่งอิสลามศาสนิกเปนท้ังโจทกจำเลย หรือเปนผูเสนอคำขอในคดีที่ไมมีขอพิพาท ตามพระราช
บัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล             
พ.ศ. 2489 รวมทั้งเปนการอำนวยความสะดวกและความยุติธรรมใหแกผูฟองคดีในการฟองคดี
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ครอบครัวและมรดกอิสลามตอศาล ใหสำนักงานศาลจัดใหมีเจาหนาท่ีศาลหรือท่ีปรึกษาหรือ       
ผูมีความรูดานนิติศาสตรอิสลามเปนผูใหคำปรึกษา แนะนำ และชวยเหลือในการฟองคดี       
โดยไมตองเสยีคาใชจายใด ๆ สวนการยืน่คำฟอง คำรอง และคำขอตอศาลตามพระราชบญัญตันิี ้ 
ใหกระทำโดยผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว          
ทั้งนี้โดยจะมีการแตงตั้งทนายความหรือไมก็ได 

¢ŒÍ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ù́áÅÃ‹Ò§¡ÒÂã¹ÂÒÁ·Õè 
äÁ‹ÍÒ¨áÊ´§à¨μ¹Òä Œ́ 

 ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดูแลรางกายมีทั้งการแสดงเจตนาไวลวงหนาเก่ียวกับ       
การรักษาพยาบาลในยามท่ีไมรูสึกตัว และการทำพินัยกรรมบริจาคอวัยวะหรืออุทิศรางกาย
ภายหลังเสียชีวิต 
 สาระสำคัญของการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข          
ที่เปนไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต 
 โดยทั่วไปเมื่อมีความเจ็บปวยเกิดขึ้น ผูปวยก็จะไปพบแพทยเพื่อรับการรักษาใหหาย
หรือทุเลาจากความเจ็บปวยนั้นๆ แตในบางกรณีที่เจ็บปวยดวยโรคที่ไมอาจรักษาใหปกติได  
และอาการของโรคไดดำเนินมาถึงข้ันสุดทายแลว การใชเคร่ืองมือตางๆจากเทคโนโลยีมาเหน่ียวร้ัง
เพื่อยืดความตาย ทำใหผูปวยเกิดความทุกขทรมานกอนจากไป และตองเสียคาใชจาย        
เปนจำนวนมาก ซึ่งผูปวยที่อยูในสภาวะเชนนั้นสวนใหญจะอยูในสภาพท่ีไมรูสึกตัว การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจึงเปนเรื่องของแพทยกับญาติ จุดนี้เองกอใหเกิดปญหาอยางมาก 
บางครั้งการตัดสินใจที่สวนทางกับความเปนจริง ทำใหความหวังดีเปนการเพิ่มความทุกขทรมาน
แกผูปวยและทำใหผูปวยจากไปดวยความไมสงบ 
 ปญหาดังกลาวนำมาสูแนวคิดในเรื่อง Living Will คือใหมีการแสดงความจำนงไว
ลวงหนาได หรือบางคร้ังเรียกวา “Advance directives” คือการระบุความประสงคไวลวงหนา  
ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเร่ืองนี้ 
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 สำหรับประเทศไทยไดมีกฎหมายออกมารับรองแลวในการแสดงเจตนาดังกลาว        
โดยไดบัญญัติไวใน มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ดังนี้ 
 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข     
ทีเ่ปนไปเพยีงเพือ่ยดืการตายในวาระสุดทายของชวีติตน หรอืเพ่ือยตุกิารทรมานจากการเจ็บปวยได 
 การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ       
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 เม่ือผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขไดปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหน่ึงแลว
มิใหถือวาการกระทำน้ันเปนความผิดและใหพนจากความรับผิดท้ังปวง 
 บทบัญญัติดังกลาวเปนการรับรองใหบุคคลสามารถแสดงเจตนาไวลวงหนาไดวา       
ขออยาไดยืดการตายในวาระสุดทายของชีวิต กลาวคือ หากเปนโรคภัยไขเจ็บที่รักษาใหหายได 
ก็รักษากันไป แตหากรักษาไมไดและอยูในวาระสุดทายของชีวิตก็ขอจากไปอยางสงบตามวิถี
ธรรมชาติ โดยไมตองการใหเจาะคอ ใสทอชวยหายใจ ปมหัวใจ หรือใชอุปกรณตางๆ มาชวยยืด
ความตายออกไป ซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนหรือไมทำใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้นแตอยางใด       
รวมทัง้ผูทีเ่จบ็ปวยหรอืประสบอบุตัเิหตแุละมชีวีติอยูอยางไรไมรูสกึตวั ทีเ่รยีกวาเปนเจาชายนทิรา 
หรืออยูเสมือนเปนผักก็สามารถแสดงเจตนาลวงหนาไดวา ถาเกิดเปนเชนนั้นก็ขอจากไป      
ตามธรรมชาติ ใหรักษาไปตามอาการและเม่ือถึงคราวตองจากไปก็ขอจากไปตามธรรมชาติ      
โดยไมประสงคใหใชเครื่องมือตางๆจากเทคโนโลยีสมัยใหมดังกลาวมายืดความตาย 
 ขอที่ตองเขาใจใหตรงกันก็คือวา การทำหนังสือแสดงเจตนาลวงหนาในลักษณะน้ี        
มิใชเรื่องของการฆาตัวตาย มิใชเรื่องเรงการตายเปนการการุณยฆาต (Mercy killing) แตเปน
เรื่องที่ขอตายตามธรรมชาติ โดยที่แพทยยังคงใหการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative 
Care) คือดูแลอาการ ใหยาบรรเทาปวด ดูแลทางดานจิตใจเพ่ือใหผูปวยไดจากไปอยางสงบ 
ตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งก็สอดคลองกับหลักศาสนา 
 การทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครับการรักษาในวาระสุดทายของชีวิตนี้ บุคคล
สามารถทำที่ไหนก็ได โดยไมจำเปนตองใชแบบฟอรม (หากตองการสามารถดูตัวอยางได       
ในเว็บไซต www.thailivingwill.in.th) แตควรท่ีจะระบุใหชัดเจนพอท่ีแพทยและผูเก่ียวของ      
จะปฏิบัติไดตามความประสงค เชน ระบุชื่อนามสกุลของผูทำหนังสือฯ เลขประจำตัวประชาชน 
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วนั เดอืน ปทีท่ำหนงัสอืแสดงเจตนา ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขทีต่องการและไมตองการ      
จะไดรบัในวาระสดุทาย อาจระบชุือ่ของบคุคลใกลชดิทีรู่ใจและตองการใหชวยตดัสินใจแทนตนเอง 
(เมื่อผูปวยไมสามารส่ือสารดวยตนเองไดแลว) และท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ตองลงลายมือชื่อ        
หรือลายพิมพนิ้วมือผูทำหนังสือแสดงเจตนาไวดวย 
 การทำหนังสือแสดงเจตนามี 2 รูปแบบ คือ 
 1) ผูทำหนังสือแสดงเจตนาหรือผูปวย เขียนหรือพิมพหนังสือแสดงเจตนาดวยตัวเอง 
 2) การแสดงเจตนาดวยวาจาตอแพทย พยาบาลที่ใหการรักษา ญาติ หรือผูใกลชิด        
ในกรณีที่ผูนั้นไมรูหนังสือ หรืออยูในภาวะท่ีไมสามรถเขียนหนังสือไดเอง หรือหากตองการ     
ใหผูอื่นชวยเขียนแทนหรือพิมพขอความก็สามารถทำได และควรมีชื่อผูเขียนหรือผูพิมพหนังสือ
แสดงเจตนาหรือพยานกำกับไวดวย 
 ทั้งนี้หนังสือแสดงเจตนาสามารถแกไข เปล่ียนแปลง ระงับใชชั่วคราว หรือยกเลิกได
ตลอดเวลาตามท่ีผูทำหนังสือตองการ แตควรแจงใหแพทย ญาติ หรือบุคคลท่ีเคยไดรับหนังสือ
แสดงเจตนาไปกอนหนานี้ทราบโดยเร็ว 
 ขอดีในการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงครับการรักษาของผูปวยในวาระสุดทาย 
 1. ผูปวยสามารถแสดงประความสงคหรือความตองการไวลวงหนาเก่ียวกับวิธีการ 
รักษาท่ีตนปรารถนาหรือไมปรารถนา ในเวลาท่ีตนไมรูสึกตัวหรือไมสามารถส่ือสารกับผูอื่นได 
รวมท้ังความตองการท่ีจะเสียชีวิตที่บาน หรือตองการอยูใกลชิดกับคนในครอบครัว ญาติมิตร 
คนใกลชิด 
 2. ผูปวยยงัคงไดรบัการดแูลจากแพทย พยาบาล เพ่ือชวยใหผูปวยรูสกึสบายชวยบรรเทา 
ความทรมานทางกายท่ีเกิดจากอาการเจ็บปวยตาง ๆ ชวยใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น 
 3. ผูปวยไมตองทนทรมานจากการรักษาท่ีไมเกิดประโยชนใดๆ เชน การเจาะคอ      
เพื่อใสเครื่องชวยหายใจ หรือการปมหัวใจ เมื่อผูปวยอยูในสภาพรางกายออนแอ หรือเปน             
ผูสูงอายุแลว 
 4. ชวยลดความขัดแยงหรือความเห็นที่ไมตรงกันของญาติ เกี่ยวกับวิธีการรักษาผูปวย 
เพราะผูทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เขามาทำหนาท่ีเปนผูแสดง
เจตนาแทนหรือตัดสินใจแทนผูปวยได 
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 5. ลดความกังวลของแพทย พยาบาลในการรักษาผูปวยระยะสุดทาย กลาวคือ      
ไมตองหวงวาการรักษาจะไมไดผลหรือไมสามารถรักษาใหหายขาดได เพราะเปนภาวะ       
ของผูปวยระยะสุดทายและเปนความประสงคของผูปวย 
 6. ลดภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลและการใชทรัพยากรท่ีเกินความจำเปน       
ไมเปนภาระแกลูกหลานหรือคนในครอบครัว รวมท้ังระบบบริการสาธารณสุขโดยรวมท่ียังมี          
ผูปวยอีกเปนจำนวนมาก 

“¡ÒÃ·ÓË¹Ñ§Ê×ÍáÊ´§à¨μ¹ÒäÁ‹»ÃÐÊ§¤�ÃÑº¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ 

ã¹ÇÒÃÐÊØ´·ŒÒÂ¢Í§ªÕÇÔμ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáºº»ÃÐ¤Ñº»ÃÐ¤Í§  

¶×Íà»š¹¡ÒÃ Ù́áÅà¾×èÍãËŒ¼ÙŒ»†ÇÂà¼ªÔÞË¹ŒÒ¡Ñº¤ÇÒÁà ç̈º»†ÇÂ 

áÅÐãªŒªÕÇÔμÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³¤‹Ò ÊÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ¤ÇÒÁà»š¹Á¹ØÉÂ� 

¨¹¶Ö§ÇÒÃÐÊØ´·ŒÒÂ¢Í§ªÕÇÔμ ÃÇÁ·Ñé§à»š¹¡ÒÃ Ù́áÅ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ 

ãËŒ¼‹Ò¹ª‹Ç§àÇÅÒáË‹§¤ÇÒÁ¾ÅÑ´¾ÃÒ¡áÅÐ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�âÈ¡ä»ä Œ́” 
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ตัวอยางการทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุข 

ที่มา : www.si.mahidol.ac.th/th/division/shdi/admin/...files/15_47_1.pdf. 
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 กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) เปนหนวยงานภาครัฐและมีฐานะเปนนิติบุคคล           
ที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และ
เพื่อเปนหลักการจายบำนาญและใหประโยชนตอบแทนแกสมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ 
 กองทุนการออมแหงชาติเปนกองทุนแบบสมัครใจ เพ่ือสรางชองทางใหใหผูที่ไมมี
หลักประกันรายไดยามชราภาพจากรัฐ โดยการสงเงินสะสมเขา กอช. และรัฐบาลรวมสมทบ       
อกีจำนวนหน่ึง และจะจายกลบัคนืใหเปนเงนิบำนาญรายเดือนเม่ือสมาชกิมอีายคุรบ 60 ปบรบิรูณ 
 ผูมีสิทธิเปนสมาชิก กอช. จะตองเปนบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปบริบูรณขึ้นไป       
แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ และไมเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมซ่ึงสงเงิน  
เพื่อไดรับประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน หรือสมาชิก
กองทนุอืน่หรอือยูในระบบบำนาญอืน่ตามท่ีจะกำหนดโดยกฎกระทรวง ทัง้นีผู้ทีเ่กษยีณอายรุาชการ 
พนักงานหรือลูกจางบริษัทเอกชนหรือองคกรของรัฐที่ เกษียณอายุแลวก็สามารถสมัคร        
เปนสมาชิก กอช. ได เพราะถือวาไมไดรับความคุมครองดานชราภาพจากระบบบำเหน็จ   
บำนาญใดๆ แลว 
 การจายเงนิเขากองทุนมาจาก 2 ฝายคอื สมาชกิจายสะสม และรัฐจายสมทบ โดยมอีตัรา   
ดังน้ี  
  สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนไมต่ำกวาคร้ังละ 50 บาท แตเมื่อรวมกันแลว 
  ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 13,200 บาท  
  รฐับาลจายเงนิสมทบตามระดบัอายขุองสมาชกิ และเปนอตัราสวนกบัจำนวนเงนิสะสม 
  โดยมอีตัราตามท่ีกำหนดในบัญชเีงนิสมทบทายพระราชบัญญตั ิและเมือ่รวมกันแลว 
  ในปหนึง่ๆ ตองไมเกนิจำนวนเงินสมทบสูงสดุทีก่ำหนดโดยกฎกระทรวง ซึง่กำหนดไว 
  ดังนี้  

¡Í§·Ø¹¡ÒÃÍÍÁáË‹§ªÒμ Ô 
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ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ̈ ‹ÒÂà§Ô¹ÊÁ·ºãËŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡ ¡Íª. 

ไมต่ำกวา 15 ป แตไมเกิน 30 ป 
มากกวา 30 ป แตไมเกิน 50 ป 
มากกวา 50 ป แตไมเกิน 60 ป 

รอยละ 50 
รอยละ 80 
รอยละ 100 

600 บาท / ป 
960 บาท / ป 

1,200 บาท / ป 

ÍÒÂØÊÁÒªÔ¡ 
ÍÑμÃÒà§Ô¹ÊÁ·º 
μ ‹Íà§Ô¹ÊÐÊÁ 

à§Ô¹ÊÁ·ºÊÙ§ÊǾ ·Õè̈ Ð¡ÓË¹´
â´Â¡®¡ÃÐ·ÃÇ§ 
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