
สิทธิและสวัสดกิารผูสูงอายุ 
 

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย  
 

ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังตอไปนี ้
1. ดานการแพทยและสาธารณสุข  

ผูสูงอายุไดรับ  การจัดชองทางพิเศษเฉพาะเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว 
  
    ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
 โทรศัพท  :  0 2590 6225      
 www.dms.moph.go.th 

 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 โทรศัพท  :  0 2221 4858 
 www.mod.go.th 

 โรงพยาบาลตํารวจ 
 โทรศัพท  :  0 2207 6045 
 www.policehospital.go.th 

 สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท  :  0 2245 5166 
 www.bangkok.go.th 

 โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 
 โทรศัพท  :  0 2242 5016 

 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 
 โทรศัพท  :  0 2251 2024 
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2.  ดานการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสาร 

ผูสูงอายุไดรับ จัดศูนยการเรียนรูในชุมชน และใหมีหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับผูสูงอายุ 
ตั้งแตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถึงข้ันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง ท้ังในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีรายการตางๆเพ่ือผูสูงอายุ 

  

 ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท  :  0 2281 7217 
 www.nfe.go.th 

  กระทรวงวัฒนธรรม 
 โทรศัพท  :  0 2422 8817 
 www.m-culture.go.th 

 กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
 โทรศัพท  :  0 2590 6234      

 www.dms.moph.go.th 
 

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  
กระทรวงมหาดไทย 

 โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135      
 www.moi.go.th 

 สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท  :  0 2245 5166 
 www.bangkok.go.th 
 

 สํานักงานพระพุทธศาสนา 
2โทรศัพท : 0 2441 4549 
www.onab.go.th 

  กรมกิจการผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 โทรศัพท  :  0 2642 4354  

 www.dop.go.th 
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3. ดานการประกอบอาชีพ ฝกอาชีพท่ีเหมาะสม 

ผูสูงอายุไดรับ  ขอมูล คําปรึกษา ขาวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน 
บริการขอมูลทางอาชีพ ตําแหนงวางงาน การอบรมและฝกอาชีพ โดยมี
ศูนยกลางขอมูลทางอาชีพและตําแหนงงานสําหรับผูสูงอายุเปนการเฉพาะ  ท่ี
สํานักงานจัดหางานทุกแหง 

 ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  สํานักเศรษฐกิจการแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
 โทรศัพท  :  0 2232 1379      

  www.mol.go.th  

 สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ 
                                          โทรศัพท  :  0 2281 7217 
                                                        www.nfe.go.th 

 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม    
 กระทรวงมหาดไทย 
 โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135      

  www.moi.go.th 

 สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท  :  0 2245 5166 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

4. ดานการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขาย/ชุมชน 

ผูสูงอายุไดรับ การสงเสริมและสนับสนุนกลุมหรือชมรมผูสูงอายุ ใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคมภายในชุมชน และ/หรือระหวางชุมชน และสงเสริมการใช
ศักยภาพผูสูงอายุ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬา นันทนาการ           
และการถายทอดภูมิปญญา  

 

          ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  
กระทรวงมหาดไทย 
โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135      
www.moi.go.th 

 กรมกิจการผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 โทรศัพท  :  0 2642 4354  

 www.dop.go.th 

  กระทรวงวัฒนธรรม 
   โทรศัพท  :  0 2422 8892 
    www.m-culture.go.th 

   สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
   โทรศัพท  :  0 2245 5166 
    www.bangkok.go.th 
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5. ดานการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ บริการสาธารณะอ่ืน 
ผูสูงอายุไดรับ    - การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 
    - การดูแล ชวยเหลือจากเจาหนาท่ี  

 - การบริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
- การจัดพาหนะอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ 

    

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี      กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
  โทรศัพท  :  0 2299 4323 

  สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม     
 กระทรวงมหาดไทย 

  โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135      
  www.moi.go.th    

  สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท  :  0 2245 5166 
   www.bangkok.go.th 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 โทรศัพท  :  0 2283 3077 , 0 2283 3069  

                    www.mot.go.th 
 

     เมืองพัทยา 
     โทรศัพท  : 0 3825 3260 
     www.pattaya.go.th 
 

     กรมกิจการผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

            โทรศัพท  :  0 2642 4354  
  www.dop.go.th 
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6. ดานการลดหยอนคาโดยสาร และการอํานวยความสะดวกในการเดินทางการรถไฟแหงประเทศไทย 
ผูสูงอายุไดรับ   การลดคาโดยสารครึ่งราคาทุกชั้นตลอดทาง ทุกสาย  (ไมรวมคาธรรมเนียม)  

  ระหวางเดือนมิถุนายน – กันยายน โดยผูสูงอายุไมตองเขาแถวรอซ้ือตั๋ว  
  มีท่ีนั่งรอรับตั๋ว พนักงานชวยยกสัมภาระ  

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    การรถไฟแหงประเทศไทย 
      โทรศัพท  :  0 2220 4263     

  www.railway.co.th 
แอรพอรต เรล ลิงค 
ผูสูงอายุไดรับ   การลดคาโดยสารใหผูสูงอายุครึ่งราคา โดยใชบัตรผูสูงอายุ (senior card) และ         

ยกเวนคาโดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   แอรพอรต เรล ลิงค 
  โทรศัพท  :  0 2308 5600 ตอ 2906-2907 
  www.srtet.co.th 

   
รถไฟฟาใตดิน (MRT)  
ผูสูงอายุไดรับ - การลดคาโดยสารครึ่งราคาเปนไปตามขอบังคับท่ีกําหนด และยกเวนคา  

   โดยสารวันผูสูงอายุแหงชาติ 13 เมษายน ของทุกป 
 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (MRT) 
   โทรศัพท  :  0 2716 4000 
   www.mrta.co.th 

รถไฟฟา BTS 
ผูสูงอายุไดรับ - ลิฟตบริการ ท่ีสถานีหมอชิต  สยาม  อโศก  ออนนุช และชองนนทรี 

 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน) 
  โทรศัพท  :  0 22617 7300 
  www.bts.co.th 

รถโดยสารประจําทาง ขสมก.  
ผูสูงอายุไดรับ - การลดคาโดยสารครึ่งราคา  (ไมรวมคาธรรมเนียม) ตลอดวัน และยกเวน   

     คาโดยสารในวันผูสูงอายุแหงชาติวันท่ี 13 เมษายน ของทุกป 
- จัดท่ีนั่งสํารองเปนการเฉพาะ 

 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)    
  โทรศัพท  :  0 2246 0339 , 1348      
  www.bmta.co.th 
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รถโดยสารบริษัทขนสง จํากัด (บขส.) 
ผูสูงอายุไดรับ - การลดคาโดยสารครึ่งราคา (ไมรวมคาธรรมเนียม) 

- จัดท่ีนั่งพักผอน และหองสุขา 
 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   บริษัท ขนสง จํากัด 
  โทรศัพท  :  0 2936 2895  
   www.transport.co.th 

เครื่องบินการบินไทย 
ผูสูงอายุไดรับ   - รอยละ 15 ชั้นธุรกิจ 

  - รอยละ 35 ของอัตราคาโดยสารปกติ ในชั้นประหยัด สําหรับการเดินทาง      
    วันจันทร – พฤหัสบดี 
  - รอยละ 30 ของอัตราคาโดยสารปกติในชั้นประหยัด สําหรับการเดินทาง 
    วันศุกร – อาทิตย 
  - การอํานวยความสะดวกข้ึนเครื่องเปนลําดับแรก 

 
ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    บริษัท การบินไทย  จํากัด (มหาชน) 

   โทรศัพท  :  0 2545 1580 - 3      
   www.thaiairways.com 

 

ทาอากาศยาน 
ผูสูงอายุไดรับ - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก ลิฟต โทรศัพท ทางลาด หองสุขา  

        มุมพักผอน พ้ืนท่ีจอดรถรับ-สงผูสูงายุท่ีมาใชบริการ  
- ดําเนินการตามมาตรการกําหนดใหสายการบินถือปฏิบัติการใหผูโดยสาร                    

สูงอายุข้ึนเครื่องบินลําดับแรก 
 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท  :  0 2535 1111, 1722 

                                           www.airportthai.co.th 

 
เรือดวนเจาพระยา  เรือในคลองแสนแสบ  และเรือขามฟาก 
ผูสูงอายุไดรับ  - การลดคาโดยสารครึ่งราคาแกผูสูงอายุท่ีใชบริการเรือโดยสารประจําทาง 

  ในแมน้ําเจาพระยา ไดแก เรือดวนเจาพระยา (ยกเวนเรือพิเศษธงเขียว และ
   เรือทัวรธงฟา) เรือในคลองแสนแสบ และเรือขามฟาก 

 
ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    กรมเจาทา 

   โทรศัพท  :  0 2233 1131 – 8      
   www.md.go.th                                                            

 

หมายเหตุ : ผูสูงอายุตองแจงและแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตอเจาหนาท่ีกอนซ้ือตั๋วโดยสารบริการขนสง
สาธารณะ 
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7. ดานการยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ  
ผูสูงอายุไดรับ  - การยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ เชน  พิพิธภัณฑสถาน 

แหงชาติ อุทยานแหงชาติ อุทยานประวัติศาสตร สถานท่ีทองเท่ียวในความ        
รับผิดชอบขององคการอุตสาหกรรมปาไม และองคการสวนพฤษศาสตร   
เปนตน 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    อุทยานแหงชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                                            โทรศัพท  :  0 2561 0777 ตอ 1742 
                                            www.dnp.go.th 

    กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 
    โทรศัพท  :  0 2247 0028  ตอ  4148 

                                www.finearts.go.th  
 
8. ดานการชวยเหลือผูสูงอายุ ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง  

ผูสูงอายุไดรับ - การใหคําแนะนํา ปรึกษา และใหความชวยเหลือ 
 - กรณีผูสูงอายุท่ีถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
   และถูกทอดท้ิง จะไดรับการชวยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนา 

  สังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ  
  เง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ  
  ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิ  
  ชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการ 
  อ่ืนท่ีเก่ียวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว  

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   สํานักอัยการสูงสุด 
                                           โทรศัพท  : 0 2141 2726 
                                           www.ago.go.th 

                                           กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
                                           โทรศัพท  :  0 2502 8221 , 0 2502 8191   
                                           www.rlpd.moj.go.th 

                                                                                    สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                                           โทรศัพท  :  0 2251 4730 
                                           www.royalthaipolice.go.th 

                                         กรมกิจการผูสูงอายุ  
                                           กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
                                           โทรศัพท  :  0 2642 4305, 0 2642 4306   
                                           www.dop.go.th 
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9. การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของในทางคดี และในทางการแกไขปญหาครอบครัว 

 ผูสูงอายุไดรับ  - การใหคําแนะนํา ปรึกษา และใหความชวยเหลือ 
  - กรณีผูสูงอายุท่ีถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย     

   และถูกทอดท้ิง จะไดรับการชวยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนา   
   สังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ 
   เง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ  
   ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิ 
   ชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการให คําแนะนํา ปรึกษา  
   ดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี     กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
       โทรศัพท  :  0 2502 8221 , 0 2502 8191   
       www.rlpd.moj.go.th 

    กรมกิจการผูสูงอายุ  
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

   โทรศัพท  :  0 2642 4305 , 0 2642 4306   
  www.dop.go.th 

 
 

10. ดานการชวยเหลือดานท่ีพักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 
ผูสูงอายุไดรับ กรณีผูสูงอายุท่ีเดือดรอนจะไดรับการชวยเหลือตามประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน การจัดท่ีพักอาศัย อาหาร 
เครื่องนุมหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กรมกิจการผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

โทรศัพท  :  0 2642 4305 , 0 2642 4306   
www.dop.go.th 
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11.ดานการชวยเหลือเงินเบ้ียยังชีพ 
ผูสูงอายุซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ  สัญชาติไทย ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืน

ใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีไดจัดใหอยางเปนประจํา จะไดรับ
การชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนตลอดชีวิต โดยแบงตามชวงอายุแบบข้ันบันได ดังนี้ 

อายุ 60 – 69 ป  จะไดรับเดือนละ   600 บาท 
อายุ 70 – 79 ป  จะไดรับเดือนละ   700 บาท 
อายุ 80 – 89 ป  จะไดรับเดือนละ   800 บาท 
อาย ุ90 ปข้ึนไป  จะไดรับเดือนละ 1,000 บาท 

 

 
ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม  

กระทรวงมหาดไทย 
    โทรศัพท  :  0 2241 9000 ตอ 4131 -  4135      
    www.moi.go.th 

    เมืองพัทยา 
    โทรศัพท  : 0 3825 3260 
    www.pattaya.go.th 
 

    สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
    โทรศัพท  :  0 2245 5166 
    www.bangkok.go.th 
      

  กรมกิจการผูสูงอายุ  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

 โทรศัพท  :  0 2642 4305 , 0 2642 4306   
  www.dop.go.th 
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12. การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
ผูสูงอายุมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ (1) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป (2) มีสัญชาติไทย (3) 

ผูสูงอายุอยู ในครอบครัว ท่ียากจนตามขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา (4) ไมมีญาติ หรือมีญาติแตมีฐานะยากจนไมสามารถจัดการ
ศพตามประเพณีได ผูสูงอายุยากจนและไมไดรับการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ใหนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหาร
สวนตําบล หรือกํานัน หรือผูใหญบาน หรือประธานชุมชน หรือผูอํานวยการสํานักงานเขต หรือนายอําเภอ หรือ
นายกเมืองพัทยา เปนผูออกหนังสือรับรอง จะไดรับการชวยเหลือรายละ 2,000 บาท  
 

ขอรับบริการไดท่ี   

• สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 
  สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร   

• ท่ีวาการอําเภอ  

• เมืองพัทยา  

• เทศบาล  

• องคการบริหารสวนตําบล 
 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กรมกิจการผูสูงอายุ  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  

โทรศัพท  :  0 2642 4305 , 0 2642 4306   
www.dop.go.th 

  สํานักงานการสงเคราะหและสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท  :  0 2245 5166 
    www.bangkok.go.th 
 

  
13. การจัดบริการสถานท่ีทองเท่ียว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามท่ีคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติประกาศกําหนด 

ดานการทองเท่ียว 
ผูสูงอายุไดรับ    การจัดกิจกรรม โครงการสําหรับผูสูงอายุ 
 

ดานกีฬาและนันทนาการ 
ผูสูงอายุไดรับ  - การบริการตรวจสุขภาพ  ทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

- ใชบริการในสนามกีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง หองออก   
  กําลังกาย 
 - เขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การแขงขันกีฬา การลีลาศ 
 - การรับสมัครเปนสมาชิกชมรมศุภชลาสัย 

 

 ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
      โทรศัพท : 0 2283 1500 
      www.mots.go.th 
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14. (ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม) การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม ตามท่ีคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติประกาศกําหนด 

ผูสูงอายุไดรับ - จัดบริการโดยตรงสําหรับผูสูงอายุ เชน ลิฟต พ้ืนเรียบ ราวบันได ทางลาด  
  ราวจับ ในหองน้ํา  

  - จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ 
  - จัดบริการรถเข็น 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี   กระทรวงวัฒนธรรม 
   โทรศัพท  :  0 2422 8892 
   www.m-culture.go.th 
 
15. ดานการลดหยอนภาษีเงินได และการลดหยอนภาษีใหแกผูบริจาคทรัพยสิน เงินใหแกกองทุนผูสูงอายุ 

 บุคคลท่ีไดรับ  - ผูเลี้ยงดูบิดา มารดา ไดรับการลดหยอนภาษีเงินจํานวน 30,000 บาท 
- ผูบริจาคทรัพยสิน เงินใหแกกองทุนผูสูงอายุ สามารถนําใบเสร็จ 
  ไปลดหยอนภาษีได  

 

    ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี    กรมสรรพากร 
  โทรศัพท  :  0 2272 8407, 0 2272 9479, 0 2272 9000, 0 2272 8000      
  www.rd.go.th 

 
16. ดานกองทุนผูสูงอายุ 

      ผูสูงอายุไดรับ  การใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล และรายกลุมสําหรับผูสูงอายุ โดย
ตองชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมมีดอกเบี้ย 
 

ขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี  กองทุนผูสูงอายุ กรมกิจการผูสูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
โทรศัพท  :   0 2651 6902 0 2651 6480  
www.olderfund.opp.go.th 

 
 

-----------------------------------------   


