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ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการ
เก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ ให้การดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุ 
ในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ในอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  อํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินการดังกล่าวเฉพาะภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หรือการควบคุม  หรือการกํากับดูแล 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ ๓ ให้บรรดาประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุของหน่วยงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ที่ใช้อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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ตารางกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การสง่เสริม 

 และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
 

ลําดับที่ 
สิทธิที่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม

และการสนับสนุน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑.  การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณี
พิเศษตามมาตรา ๑๑ (๑) 

หน่วยงานที่ ให้บริการทางการแพทย์และ 
การสาธารณสุข  ในสังกัด 

- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
- กรุงเทพมหานคร 
- รัฐวิสาหกิจ 

๒.  การศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

๓.  การศาสนาตามมาตรา ๑๑ (๒) -   กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  
-   สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

๔.  ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิตตามมาตรา ๑๑ (๒) 

หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินชีวิต ในสังกัด 

-  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  
มั่นคงของมนุษย์ 

 -  กระทรวงสาธารณสุข 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.  การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
ตามมาตรา ๑๑ (๓) 

หน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพหรือฝึกอาชีพ ในสังกัด 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.  การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย
หรือชุมชนตามมาตรา ๑๑ (๔) 

หน่วยงานที่ ให้บริการด้านการพัฒนาตนเอง 
และการมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมทางสั งคม  
การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน  
ในสังกัด 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ลําดับที่ 
สิทธิที่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม

และการสนับสนุน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๗.  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในอาคาร หรือสถานที่ตามมาตรา ๑๑ (๕) 
         

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย 

- กรุงเทพมหานคร 
- เมืองพัทยา 

๘.  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในยานพาหนะตามมาตรา ๑๑ (๕) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยในยานพาหนะ  ในสังกัด  
     -  กระทรวงคมนาคม 

-  กรุงเทพมหานคร 
๙.  การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 

ในการบริการสาธารณะอื่นตามมาตรา ๑๑ (๕) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการ
สาธารณะอื่น ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

๑๐.  การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะ  
ตามความเหมาะสมตามมาตรา ๑๑ (๖) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการยานพาหนะ 
ในสังกัด 

-  กระทรวงคมนาคม 
-    กรุงเทพมหานคร 
-  รัฐวิสาหกิจ 

๑๑.  การยกเว้นค่ า เข้ าชมสถานที่ ของรั ฐตาม 
มาตรา ๑๑ (๗) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บ
ค่าเข้าชมสถานที ่

๑๒.  การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการ
ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดย 
มิชอบด้วยกฎหมาย   หรือถูกทอดทิ้ งตาม 
มาตรา ๑๑ (๘) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ซึ่ งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ถูกทอดทิ้ง ในสังกัด 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงยุติธรรม 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถาน

สงเคราะห์คนชราอยู่ในความรับผิดชอบ 
๑๓.  การให้คําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอื่น 

ที่เกี่ยวข้องในทางคดีตามมาตรา ๑๑ (๙) 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คําแนะนํา  ปรึกษา หรือ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี ในสังกัด 

- กระทรวงยุติธรรม 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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ลําดับที่ 
สิทธิที่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม

และการสนับสนุน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑๔.  การให้คําแนะนํา  ปรึกษา  ดํา เนินการอื่น 
ที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
ตามมาตรา ๑๑ (๙) 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

๑๕.  การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม 
ให้ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงตามมาตรา  
๑๑ (๑๐) 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ที่พักอาศัย 
อาหาร  และเครื่องนุ่งห่ม ในสังกัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑๖.  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรมตามมาตรา ๑๑  (๑๑)  

หน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ ยวกับการสงเคราะห ์
เบ้ียยังชีพ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๗.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ตามมาตรา ๑๑ (๑๒) 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑๘.  การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ ตามท่ีคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา 
๑๑ (๑๓) 

หน่ วย งานที่ จั ดบริ ก า รสถานที่ ท่ อ ง เที่ ย ว  
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ในสังกัด 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- รัฐวิสาหกิจ 

๑๙.  การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกด้าน
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา 
๑๑ (๑๓) 

ห น่ ว ย ง า น ที่ จั ด บ ริ ก า ร ด้ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  และ
การจัด กิจกรรม  ด้านศาสนา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 

๒๐.  การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ ยวกับสิท ธิ 
ที่ได้รับ  ตามท่ีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  


