
กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรการเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มรีายได้น้อย

กรมกิจการผู้สูงอายุ 



ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ตั้งแต่ปี 2548
ปัจจุบันมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 16.5% จ านวน 11 ล้านคน 

คาดว่าปี 2564 จะมีจ านวน 20% ของประชากรทัง้ประเทศ

สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย

รัฐบาลก าหนดอัตราการจ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ เป็นแบบขั้นบันได ดังนี้ 
อายุ 60 - 69 ปี รับ 600 บาท/เดือน
อายุ 70 – 79 ปี รับ 700 บาท/เดือน
อายุ 80 – 89 ปี รับ 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท/เดือน

ปัจจุบันผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกว่า 8 ล้านคน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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จากมติ ครม.
23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลัง ด าเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐเป็นล าดับแรก
1 สิงหาคม 2560 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยในการแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการ
บัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย การเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มา
ของเงินกองทุนผู้สูงอายุ

7 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 
โดยให้เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จ้างกรมธนารักษ์ผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่งไปยังผู้บริจาค และให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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มาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
วัตถุประสงค์

คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลอื

เป็นผู้สูงอายุในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- รายได้ 0 -30,000 บาทต่อปี
- รายได้  30,001 – 100,000 บาทต่อปี

แหล่งเงินงบประมาณ
1. เงินบ ารุงกองทุน 2 % ของภาษีสรรพสามิตจากสินค้าสุราและยาสูบ 

ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปี
2. เงินบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ซึ่งจะจ่ายเงินชว่ยเหลือเพื่อการยังชพีแก่ผูสู้งอายุที่มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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บุคคลที่สามารถบริจาคเบี้ยยังชีพผู้อายุได้คือใครบ้าง ?

1. ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน

2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
โดยต้องไปขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ 
ณ ที่ท าการ อบต. เทศบาล. ส านักงานเขต กทม. เมืองพัทยา ตั้งแต่เดือน 
มกราคม ถึง พฤศจิกายน ของทุกปี และจะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน 
เดือนตุลาคมในปีงบประมาณถัดไป เมื่อมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วจึงจะสามารถแจ้งความประสงค์บริจาคเงินเบี้ยยังชีพได้ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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แจ้งความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้ที่หน่วยต้นสังกัดที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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ผู้ประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                   

การแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หน่วยงานที่รับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อบต. 5,334 แห่ง1.

เทศบาล 2,441 แห่ง2.

เมืองพัทยา3.
กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น
4.

ส านักงานเขต กทม. 50 เขต 5.

วิธีการบริจาค

1. น าบัตรประชาชนมาที่
หน่วยงานที่รับบริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2. กรอกแบบค าขอบริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับบริจาค 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

ผู้บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ
ส าหรับครั้งแรกของการบริจาค
และน าใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษี 1 เท่า 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยบริจาค
เต็มจ านวนที่ได้รับ ขั้นต่ า 12 เดือนขึ้นไป 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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กระบวนการของส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

• เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 

ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายน้อยจังหวัด...”

• เตรียม E-mail address ให้ท้องถิ่นจังหวัด

• แจ้งหมายเลขบัญชีทั้ง 2 ธนาคารและ E-mail address ให้ท้องถิ่นจังหวัด

• ตรวจสอบความถูกต้องของเงินบริจาคและข้อมูลผู้บริจาค

• จัดส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาค

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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กระบวนการของส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

• โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง 

ชื่อบัญชี “กองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายน้อยจังหวัด.....”

• ส่งข้อมูลผู้บริจาคให้ส่วนกลางที่ E-mail address ชื่อ donate.olderfund@gmail.com

• ส่งส าเนาใบโอนเงินพร้อมข้อมูลผู้บริจาค ตามระเบียบสารบรรณ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขบัญชี 021-0-20536-9

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขบัญชี 020130897085

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

10



กรมกิจการผู้สูงอายุ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- แบบฟอร์มค าขอบริจาคเบี้ยยังชีพ
- แบบรายงานข้อมูลผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ
- ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

11

เอกสารแนบ/5 แบบคำขอบริจาคเบี้ย.pdf
เอกสารแนบ/4 แบบรายงานผู้บริจาคเบี้ย.pdf
เอกสารแนบ/3 แบบฟอร์มหนังสือประทับ.pdf


กรมกิจการผู้สูงอายุ 

การแจ้งความประสงค์

มีความประสงค์ขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งจ านวนที่ได้รับ ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้แจ้งความ
ประสงค์เป็นต้นไป จนกว่าจะแสดงความประสงค์ขอยกเลิกการบริจาค 

ทั้งนี้ การตัดเบี้ยยังชีพเป็นเงินบริจาคจะด าเนินการเมื่อได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว และ

การยกเลิกการบริจาคจะด าเนินการได้เมื่อบริจาคมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
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โอนเงินบริจาคและส่งข้อมูล (Excel) 
ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ตามแบบที่กองทุนผู้สูงอายุก าหนด
โอนเงินบริจาคและส่งข้อมูล (Excel)

ภายในสิ้นเดือนตามแบบที่กองทุนผู้สูงอายุก าหนด

กองทุนผู้สูงอายุ

บัญชีกองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงิน
บริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีรายได้น้อย

บัญชีกองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงินบริจาค
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

กทม.

การส่งเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ 

พมจ. แต่ละจังหวัด

บัญชีกองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงินบริจาค
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
จังหวัด...

บัญชีกองทุนผู้สูงอายุส าหรับเงินบริจาค
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย
จังหวัด...

อบต.

เทศบาล

พัทยา

โอนเงินบริจาคและส่งข้อมูล (Excel) ทุกสิ้นเดือน
* กองทุนผู้สูงอายุออกใบเสร็จและส่งใหผู้้บริจาค

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

* พมจ.ออกใบเสร็จและสง่ให้ผู้บริจาคในพื้นที่
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การจัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
1 2

ผู้บริจาค
เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  

กองทุนผู้สูงอายุ 

จัดส่งเหรียญเชดิชู
เกียรติ ให้ พมจ.

3

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

พมจ.

จัดส่งเหรียญเชดิชูเกียรติ
ให้ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 

ภายในจังหวัด
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รูปแบบเหรียญ
เหรียญเชิดชูเกียรติ “เหรียญพระคลัง” 
ชนิดทองแดงชุบทอง ขนาด 3.5 เซนติเมตร
สลักข้อความหลังเหรียญ 
“เหรียญพระคลัง เชิดชูเกียรติ ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

ด้านหน้าเหรียญ
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จ่ายผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายไดน้้อย

กรมกิจการผู้สงูอายุ 
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บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุวันนี้
ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลอืผู้สูงอายุที่มรีายได้น้อย

กว่า 3 ล้านคนเศษ

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

17



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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