
 
พระราชบัญญัติ 

ผูสูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนปที ่๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 

 

   โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ 

 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

 

 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนผูสูงอายุ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

 “รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ” หมายความวา รัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา ๑๑ 



 -๒- 

ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๓๐ ก/หนา ๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เรียกโดยยอวา “กผส.” ประกอบดวย 

 (๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 
 (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรอง

ประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

 (๓) ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนค

รินทราบรมราชชนนีเปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
  (๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ เลขาธิการสภากาชาดไทยเปนกรรมการโดยตําแหนง 

 (๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูแทนองคกรเอกชนที่เก่ียวของ

กับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ

จํานวนไมเกินหาคน 

  (๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนไมเกินหาคน 

  ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ

ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขเปนผูชวยเลขานุการ 

  การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูแทนองคกรเอกชนตาม (๕) ใหแตงต้ังจาก

บุคคลซ่ึงองคกรเอกชนไดเลือกกันเองและการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไม

เปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐ เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

  หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตําแหนงของผูแทนองคกรเอกชนให

เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ โดยใหกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

ดําเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการตาม (๖) 

 

  มาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ี

ปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 



 -๓- 

  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการ

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการ

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนงใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

 
  มาตรา ๖ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๕ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 

 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

 (๕) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือม

เสียหรือหยอนความสามารถ 

 (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 

  มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น 

  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง 

เสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง 

หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองคร้ัง 

 

  มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 ใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 



 -๔- 

 มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองสงเสริม

และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ 

 (๒) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (๑) ตลอดจนประสานงาน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว 

 (๓) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและ

ภาคเอกชนเก่ียวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ 

 (๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ

กองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๐ (๑) 

 (๕) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครองการสงเสริม 

และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา ๒๐ (๒) 

 (๖) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม

มาตรา ๒๐ (๓) 

 (๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๑ 

 (๘) กําหนดระเบียบอื่นที่เก่ียวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (๙) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เก่ียวกับการ

คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 

 (๑๐) เสนอรายงานสถานการณเก่ียวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 

 (๑๑) พิจารณาเร่ืองอื่นใดเก่ียวกับผูสูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 มาตรา ๑๐ ใหสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มี

อํานาจหนาที่ดําเนินการตางๆ เก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนที่เก่ียวของกับ

ผูสูงอายุและรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการและใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผูสูงอายุเสนอตอคณะกรรมการ 



 -๕- 

 (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเก่ียวกับงานคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน

ที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ 

 (๓) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม

เก่ียวกับผูสูงอายุ 

 (๔) สรางระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 (๕) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดใหผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 (๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนหลักของหนวยงานที่เก่ียวของแลว

รายงานตอคณะกรรมการ 

   (๗) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เก่ียวกับ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ 
 (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๑ ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดาน

ตางๆ ดังนี ้
 (๑) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 (๒) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 
 (๓) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
 (๔) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ

เครือขายหรือชุมชน 
 (๕) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 
 (๖) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 (๗) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
 (๘) การชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
 (๙) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เก่ียวของในทางคดี หรือในทางการแกไข

ปญหาครอบครัว 
 (๑๐) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 
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 (๑๑) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 (๑๒) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณ ี
 (๑๓) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ในการดํา เนินการตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาและประกาศกําหนดใหหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดของกระทรวงหรือทบวงในราชการบริหาร

สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจเปนผูมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความสัมพันธกับภารกิจหลักและ
ปริมาณงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนประกอบดวยเปนสําคัญ 

 การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานตามวรรคสอง
ดําเนินการใหโดยไมคิดมูลคาหรือโดยใหสวนลดเปนกรณีพิเศษก็ไดแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีผูรับผิดชอบประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๒ การเรียกรองสิทธิหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนของผูสูงอายุตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ผูสูงอายุจะไดรับตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น 

 
 มาตรา ๑๓ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเก่ียวกับ
การคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

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

กรรมอื่น 
 (๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 
 มาตรา ๑๕ เงินและดอกผลตามมาตรา ๑๔ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายได

แผนดิน 
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 มาตรา ๑๖ ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุน มีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ
ภาษีเงินได หรือไดรับการยกเวนภาษีสําหรับทรัพยสินที่บริจาคแลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 
 มาตรา ๑๗ ผูอุปการะเล้ียงดูบุพการีซ่ึงเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพผู

นั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในประมวล
รัษฎากร 

 
 มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุเปนรองประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลางและผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจํานวน
หาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรเอกชนที่เก่ียวของกับ
งานในดานการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ
จํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช 
บังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงต้ังกรรมการเพิ่มข้ึน การประชุมและการ 
แตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการ

กองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
 มาตรา ๒๑ การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 
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 มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน

ผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 
 
 มาตรา ๒๓ ใหคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน จนกวาจะไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

 มาตรา ๒๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

 ประกาศ หรือระเบียบเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหไดกฎหมายที่ครอบคลุมทุกดานสําหรับผูสูงอายุ ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


