






ชื่อหนังสือ : หนังสือคูมือสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. 2546

ที่ปรึกษา : นายกติติ   สมานไทย
ผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเดก็
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพกิาร  และผูสงูอายุ
นางฐตกิลัยา  หวงัเจรญิ
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พทิกัษเดก็  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพกิาร  และผูสงูอายุ

คณะผูจัดทํา : นางสนุทร ี  พวัเวส
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ
นางพจนา  ธรรมรตันพฤกษ
ผูอํานวยการกลุมการพัฒนามาตรการ กลไก
นางอญัชลยี   ชตูระกลู
หัวหนากลุมงานกองทุนผูสูงอายุ
นางสาวสนุนัทนา   จนัทนยิง่ยง
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
นางสาวชนภทัร  พวงเภตรา
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ
นายลขิติ  สารพนัธุ
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คํานํา
พระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546  มเีจตนารมณ

เพือ่สงเสรมิ  สนบัสนนุใหผูสงูอายไดรบัสทิธ ิโดยไดกาํหนด
ไวอยางชัดเจนในมาตรา 11 ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ทองถิ่น มีหนาที่จัดบริการให
ผูสงูอายไุดรบัการคุมครองสทิธติามกฎหมายฉบบันี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จึงไดจัดทําหนังสือคูมือสิทธิผูสูงอายุตาม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิ   ตลอดจน
หลักเกณฑตางๆ ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญตอการใชสิทธิ
ตามทีบ่ญัญตัไิวในกฎหมาย
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พระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุพ.ศ. 2546
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา เลม 120

ตอนที ่130 ก  ลงวนัที ่31 ธนัวาคม 2546
ผูสงูอายไุดรบัสทิธ ิ ตามมาตรา 11

แหงพระราชบญัญตัผิูสงูอาย ุ พ.ศ. 2546  ดงันี้
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ดานการแพทยและสาธารณสขุ

โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัว่ประเทศ
จัดชองทางพิเศษเฉพาะเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การบรกิารทีส่ะดวก  รวดเรว็

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สถาบนัเวชศาสตรผูสงูอาย ุ  กระทรวงสาธารณสขุ
โทรศพัท  :  0 2590 6230
เวบ็ไซท      www.agingthai.org
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ดานการศึกษา

จดัศนูยการเรยีนรูในชมุชน และใหมหีลกัสตูรการ
ศกึษาเกีย่วกบัผูสงูอาย ุตัง้แตการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ถงึขัน้
อดุมศกึษาอยางตอเนือ่ง  ทัง้ในระบบ นอกระบบ  และตาม
อธัยาศยั  และมรีายการตางๆเพือ่ผูสงูอายุ

สาํนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั กระทรวงศกึษาธกิาร

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศกึษาตามอธัยาศยั  กระทรวงศกึษาธกิาร
โทรศพัท  :  0 2628 5329
เวบ็ไซท      www.moe.go.th
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ดานการประกอบอาชีพ

กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน
ใหขอมูล คําปรึกษา ขาวสารตลาดแรงงาน

การจัดหางาน  รับสมัครงาน  บริการขอมูลทางอาชีพ
ตาํแหนงวางงาน  การอบรมและฝกอาชพี
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมการจดัหางาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศพัท  :  0 2247 9423 , 0 2245 2085
สายดวน  :  1694 , 1506
เวบ็ไซท      www.doe.go.th
กรมพฒันาฝมอืแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
โทรศพัท  :  0 2245 1706 , 0 2248 3393
เวบ็ไซท      www.dsd.go.th
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ดานการฝกอาชีพ/

กรมพฒันาธรุกจิการคา /
สถาบนัฝกอบรมธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย

อบรมดานการจดัการ  การตลาด  และนาํสนิคา
รวมจาํหนายในงานตางๆ

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมพฒันาธรุกจิการคา / สถาบนัฝกอบรมธรุกจิ

การคา
โทรศพัท  :  0 2547 5950 , 0 2547 5963 - 4
สายดวน  :  1570
เวบ็ไซท      www.dbd.go.th

การจัดหาตลาดรองรับสินคา
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ดานการลดหยอนคาโดยสาร และ
การอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง

การรถไฟแหงประเทศไทย
ลดคาโดยสารทุกชั้นตลอดทาง ทุกสาย (ไมรวม

คาธรรมเนียม)  เฉพาะเดือนมิถุนายน - กันยายน  โดย
ผูสงูอายไุมตองเขาแถวรอซือ้ตัว๋ มทีีน่ัง่รอรบัตัว๋ พนกังาน
ชวยยกสมัภาระและปฐมพยาบาลเมือ่เจบ็ปวย

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
การรถไฟแหงประเทศไทย
โทรศพัท  :  0 2225 0300
เวบ็ไซท      www.railway.co.th
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การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
ลดคาโดยสารครึง่ราคา

บรษิทั ระบบขนสงมวลชนกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)
(รถไฟฟา BTS)

จดัลฟิตบรกิาร  ทีส่ถานหีมอชติ  สยาม  อโศก
ออนนชุ  และชองนนทรี

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
โทรศพัท  :  0 2612 2444 , 0 2624 5200
เวบ็ไซท      www.mrta.co.th

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
บรษิทัระบบขนสงมวลชนกรงุเทพ  จาํกดั  (มหาชน)
โทรศพัท  :  0 2246 0039
เวบ็ไซท      www.bts.co.th
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องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)
ลดคาโดยสารครึ่งราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม)

ตลอดวนั และมทีีน่ัง่สาํรองเฉพาะ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
องคการขนสงมวลชนกรงุเทพ
โทรศพัท  :  0 2246 0039 , 0 2246 0741-4 , 184
เวบ็ไซท     www.bmta.co.th

ขสมก.
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บรษิทัขนสง จาํกดั (บขส.)
ลดคาโดยสารครึ่งราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม)

จดัทีน่ัง่พกัผอนและหองสขุา
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมการขนสงทางบก
โทรศพัท  :  0 2272  3601-9 , 0 2936 2852-66 , 1854
เวบ็ไซท      www.transport.co.th
กองคุมครองผูโดยสาร
โทรศพัท  :  0 2936 2834
ศนูยวทิย ุ 24  ชัว่โมง
โทรศพัท  :  0 2936 2963
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การบนิไทย
ลดคาโดยสาร 15%  เฉพาะชั้นประหยัด  และ

เที่ยวบินภายในประเทศ อํานวยความสะดวกขึ้นเครื่อง
เปนลาํดบัแรก

การบนิกรงุเทพ (บางกอกแอรเวย)
ลดคาโดยสาร 5% ชัน้ประหยดั เฉพาะเทีย่วบนิ

ภายในประเทศ อาํนวยความสะดวกขึน้เครือ่งเปนลาํดบัแรก

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทรศพัท  :  0 2356 1111 , 0 2545 1000
เวบ็ไซท       www.thaiair.com

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
โทรศพัท  :  0 2265 5555, 0 2265 5678
เวบ็ไซท       www.bangkokair.com
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สายการบนินกแอร / แอรเอเซยี
อาํนวยความสะดวกขึน้เครือ่งเปนลาํดบัแรก
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สายการบนินกแอร
โทรศพัท  :  1318
เวบ็ไซท       www.nokair.co.th
สายการบนิแอรเอเชยี
โทรศพัท  :  0 2515 9999
เวบ็ไซท      www.airasia.com
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ทาอากาศยานทกุแหง
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟต

โทรศพัท ทางลาด หองสขุา มมุพกัผอน

ทาเรือขามฟากทุกแหง
มเีจาหนาทีอ่าํนวยความสะดวก  ความปลอดภยั

และประชาสมัพนัธเสนทาง

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมการขนสงทางอากาศ
โทรศพัท  :  0 2287 0320 - 9
เวบ็ไซท     www.aviation.go.th

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมการขนสงทางน้าํและพาณชิยนาวี
โทรศพัท  :  0 2233 1131 - 8
เวบ็ไซท     www.md.go.th
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การทางพเิศษแหงประเทศไทย
จัดบริการหองน้ําเฉพาะที่ดานดินแดง

ดานสขุมุวทิ 62 และดานบางนา

หมายเหตุ *ผูสูงอายุตองแจงและแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนตอเจาหนาที่กอนซื้อตั๋วโดยสารบริการขนสง
สาธารณะ*

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
การทางพเิศษแหงประเทศไทย
โทรศพัท  :  0 2579 5380 - 9
เวบ็ไซท      www.eta.co.th
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การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา

จดักจิกรรม และโครงการเพือ่ผูสงูอายุ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
การทองเทีย่วแหงประเทศไทย
โทรศพัท  :  0 2250 5500
เวบ็ไซท      www.tat.or.th

ดานการทองเที่ยว
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ดานกีฬาและนันทนาการ

สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ / การกีฬาแหง
ประเทศไทย / สาํนกังานการกฬีาภมูภิาค / กระทรวงการ
ทองเทีย่วและกฬีา

บริการตรวจสุขภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทาง
รางกาย  การเขารวมกจิกรรมตางๆ ใชบรกิารในสนามกฬีา
สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค
สนามเปตอง หองออกกาํลงักาย
และรบัสมคัรเปนสมาชกิชมรมศภุชลาสยั
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สาํนกัพฒันาการกฬีาและนนัทนาการ /
การกฬีาแหงประเทศไทย / สาํนกังานการกฬีาภมูภิาค
โทรศพัท  :  0 2214 0120  ตอ  1511 , 0 2318 0940
ตอ  1088 , 0 2318 0942
เวบ็ไซท      www.osrd.go.th
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กระทรวงวฒันธรรม
อาํนวยความสะดวก ความปลอดภยัในพพิธิภณัฑ

โบราณสถาน หอจดหมายเหต ุหอศลิป สถานทีจ่ดักจิกรรม
สนบัสนนุการจดักจิกรรม  และลดอตัราคาเขารวมกจิกรรม

ดานศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กระทรวงวฒันธรรม
โทรศพัท  :  0 2247 0028  ตอ  4148
เวบ็ไซท       www.m-culture.go.th
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กรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม
ใหคาํแนะนาํ ปรกึษา ความรูทางกฎหมาย  จดัหา

ทนายความชวยเหลอื สนบัสนนุคาใชจายในการใหความ
ชวยเหลอืวาความแกตางคด ีและไดรบัการดแูลจากอาสา
สมคัรคุมครองสทิธแิละเสรภีาพในพืน้ที่

ดานการชวยเหลือในทางคดี

ทนาย
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมคุมครองสทิธแิละเสรภีาพ
โทรศพัท  :  0 2502 8221
เวบ็ไซท      www.rlpd.moj.go.th
ศนูยบรกิารประชาชน
โทรศพัท  : 0 2502 0800
เวบ็ไซท      www.callcenter.moj.go.th
คลนิกิยตุธิรรม
โทรศพัท  : 0 2502 8219
ศนูยบรกิารรวม
โทรศพัท  : 0 2502 6500, 0 2502 8222
เวบ็ไซท      www.justicenet.moj.go.th
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กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั
สาํนกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

ชวยเหลือผูสูงอายุจากการถูกทารุณกรรม
ถกูทอดทิง้ เปนเงนิไมเกนิ  500  บาท

ดานการชวยเหลอืผูสงูอายทุีถ่กูทารณุกรรม/
การชวยเหลอืผูสงูอายทุีถ่กูแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย/
การชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหา
ครอบครวั/การชวยเหลอืดานอาหารและ
เครื่องนุงหม/การชวยเหลือผูสูงอายุ
ดานทีอ่ยูอาศยั และการชวยเหลอื
เงนิสงเคราะหจดัการศพ
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ชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชนโดย
มชิอบดวยกฎหมาย

ชวยเหลอืผูสงูอายทุีป่ระสบปญหาครอบครวั
ชวยเหลอืเงนิจดัการศพผูสงูอายุ
รายละ 2,000 บาท
ชวยเหลอืดานอาหารและเครือ่งนุงหม
ตามความจาํเปน
ชวยเหลอืดานทีอ่ยูอาศยั
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
ศนูยประชาบด ี 1300
โทรศพัท :  1300
สาํนกัสงเสรมิและพทิกัษผูสงูอายุ
โทรศพัท  :  0 2306 8802 - 12
เวบ็ไซท      www.oppo.opp.go.th
สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุยจงัหวดัทกุจงัหวดั
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กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย
ชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ เดือนละ

500 บาท

ดานการชวยเหลือ
เงนิเบีย้ยงัชพี

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
โทรศพัท  :  0 2241 9000  ตอ 4131-2
ศนูยดาํรงธรรม  1567
โทรศพัท  :  1567
อเีมล   :  moi0219 @ moi.go.th
สาํนกัพฒันาสงัคม  กรงุเทพมหานคร
โทรศพัท  :  0 2245 5166
เวบ็ไซท      www.bma..go.th
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กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั
ผูเลี้ยงดูบิดา มารดาไดรับการลดหยอนภาษี

เงนิได  จาํนวน 30,000 บาท ตอผูสงูอาย ุ1 คน
ลดหยอนภาษใีหแกผูบรจิาคทรพัยสนิ เงนิใหแก

กองทนุผูสงูอายุ

ดานการลดหยอนภาษีเงินได
และการลดหยอนภาษีใหแก
ผูบรจิาคทรพัยสนิ เงนิใหแก
กองทุนผูสูงอายุ

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กรมสรรพากร
โทรศพัท  :  0 2272 8407 , 0 2272 9479 ,
0 2272 9000 , 0 2272 8000
เวบ็ไซท      www.rd.go.th
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หนวยงานของรัฐทั่วประเทศ
ใหการยกเวนคาเขาชมสถานที่

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม /
กระทรวงวฒันธรรม / กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

ยกเวนหรอืลดคาเขาชมสถานที ่จาํนวน 257 แหง
เชน พพิธิภณัฑสถานแหงชาติ อุทยานแหงชาติ อุทยาน
ประวัติศาสตร สวนสัตว โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ เปนตน
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
โทรศพัท  :  0 2278 8585 ,  0 2278 8597 ,
0 2278 8595
เวบ็ไซท     www.monre.go.th
กระทรวงวฒันธรรม
โทรศพัท  :  0 2247 0028  ตอ  4148
เวบ็ไซท      www.m-culture.go.th
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
โทรศพัท  :  0 2568 2530 , 0 2568 8628
เวบ็ไซท      www.mict.go.th
กรงุเทพมหานคร
โทรศพัท  :  0 2245 5191 , 0 2246 0285 , 0 2246 0359
เวบ็ไซท      www.bma.go.th
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ความหมายของตราสัญลักษณผูสูงอายุ

ความหมายของสัญลักษณ
เปนการประยุกตจากโครงสรางลายประจํายาม

ผสมผสานกับรูปหนาจั่วทรงไทย อันมีความหมายแทน
ความสงูคา ความงดงามของจติใจ  โดยมรีปูทรงทีแ่สดงถงึ
ความเปนไทยอยางเดนชัด  สื่อที่ใชสีน้ําเงินเพื่อสื่อถึง
ความมัน่คง  แสดงถงึความเปนแกนหลกัของสงัคม
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ความหมายของตราสัญลักษณ
คณะกรรมการผูสงูอายแุหงชาต ิ (กผส.)



35

ความหมายของสัญลักษณ
เปนรปูดอกลาํดวน  หมายถงึ ดอกไมแทนผูสงูอายุ

ตนลาํดวนเปนไมยนืตน อายยุนื เปรยีบเสมอืนกบัผูสงูอายุ
ที่ เปนที่พึ่ ง  ใหความรมเย็นแกลูกหลาน  กลีบของ
ดอกลําดวนมีกลิ่นหอม กลีบแข็งไมรวงงาย เปรียบกับ
ผูทรงคณุธรรม พรอมไปดวยวยัวฒุ ิคณุวฒุ ิและความดงีาม
เปนแบบอยางการประพฤติใหแกลูกหลาน  สัญลักษณ
มีลักษณะรูปทรงเพชร สื่อความหมายถึง ความงดงาม
สงูคา แขง็แกรง และเปนอมตะ ซึง่สทีีใ่ช คอืสแีดง / สนี้าํเงนิ
แทนความมั่นคงและความเปนเอกภาพของชาติไทย
สเีหลอืง / สนี้าํตาล เปนลกัษณะสขีองดอกลาํดวน ใหความ
รูสกึถงึความอบอุน และไออุนของบพุการี
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ความหมายของตราสัญลักษณ
กองทุนผูสูงอายุ

ความหมายของสัญลักษณ
ถุงเงิน/ทอง
สื่อถึง ศักยภาพผูสูงอายุการคุมครองและ

คุณภาพชีวิตทางดานเศรษฐกิจ, สังคม และ
สาธารณสขุ
สทีอง
สือ่ถงึ ความอดุมสมบรูณมัง่มใีนโภคทรพัย
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บุคคล
สื่อถึง ผูสูงอายุเพศชาย, หญิงอายุ 60

ปขึน้ไป ซึง่เปนทรพัยากรบคุคลของชาต ิทีค่วร
ยกยองสรรเสรญิ
สเีหลอืง
สื่อถึง สีของดอกลําดวนความหมาย

ของความยัง่ยนืคงทน ทรงคณุคา สญัลกัษณ
“ผูสงูอาย”ุ
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มอืแหงการโอบอุม
สื่อถึง พันธกิจองคกร สํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุ ดําเนินนโยบายใหบรรลุ
เปาประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูให
บรกิาร
สนี้าํตาล
สื่อถึง การกํากับดูแล, ความกวางใหญ

องคกร






