
 

พระราชบัญญัติ 
ผู้สูงอาย ุ

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยนิยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนผู้สูงอายุ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 “รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๑๑ 



 -๒- 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๓๐ ก/หน้า ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๔ ให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “กผส.” ประกอบด้วย 
 (๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรอง

ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 (๓) ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนีเป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
  (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับงานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
จ านวนไม่เกินห้าคน 

  (๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน 

  ให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนตาม  (๕) ให้แต่งตั้งจาก
บุคคลซ่ึงองค์กรเอกชนได้เลือกกันเองและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงไม่
เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ โดยให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ด าเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม (๖) 

 

  มาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ี
ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 



 -๓- 

  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว 
 

  มาตรา ๖ นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือม
เสียหรือหย่อนความสามารถ 

 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 

  มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุมส าหรับการประชุมคราวน้ัน 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง 
หน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

  ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง 
 

  มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 ให้น ามาตรา ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 



 -๔- 

 มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน 

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

 (๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงาน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกล่าว 

 (๓) พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการพัฒนาผู้สูงอายุ 

 (๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 

 (๕) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครองการส่งเสริม 

และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) 

 (๖) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม
มาตรา ๒๐ (๓) 

 (๗) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

 (๘) ก าหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
 (๑๐) เสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรอีย่างน้อยปี

ละหน่ึงครั้ง 
 (๑๑) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 มาตรา ๑๐ ให้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดท าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ 



 -๕- 

 (๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

 (๓) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับผู้สูงอาย ุ

 (๔) สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

 (๕) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอื่นในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง 
การส่งเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการ 
   (๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการให้มีหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๑ ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้าน

ต่างๆ ดังนี ้
 (๑) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและ

รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
 (๒) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
 (๓) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 (๔) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 
 (๕) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่  

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 
 (๖) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 (๗) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
 (๘) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
 (๙) การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไข

ปัญหาครอบครัว 
 (๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 
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 (๑๑) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 (๑๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
 (๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 ในการด า เนินการตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาและประกาศก าหนดให้หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสัมพันธ์กับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบด้วยเป็นส าคัญ 

 การคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานตามวรรคสอง
ด าเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่าหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกาศก าหนด 

 มาตรา ๑๒ การเรียกร้องสิทธิหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัตนิี ้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอื่น 

 
 มาตรา ๑๓ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เรียกว่า “กองทุนผู้สูงอายุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๑๔ กองทุนประกอบด้วย 
 (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
 (๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือทีก่องทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนติิ

กรรมอื่น 
 (๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 
 มาตรา ๑๕ เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 
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 มาตรา ๑๖ ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มีสิทธิน าไปลดหย่อนในการค านวณ
ภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับทรัพย์สินที่บริจาคแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

 
 มาตรา ๑๗ ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้

นั้นมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประมวล
รัษฎากร 

 
 มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลางและผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวน
ห้าคนในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์กรของผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานในด้านการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุ
จ านวนหนึ่งคน และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ  และให้
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๑๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้ 
บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น การประชุมและการ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ

กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน

ผู้สูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 
 
 มาตรา ๒๑ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการก าหนด 
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 มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีทุกปี 

 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วท ารายงาน
ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 ประกาศ หรือระเบียบเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ  ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อให้ได้กฎหมายที่ครอบคลุมทุกด้านส าหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น เพื่อให้
การด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


