ฉบับที่ 84/2560

วันที่ 2 สิ งหาคม 2560

การแก้ ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
เพือ่ รองรับมาตรการให้ เงินช่ วยเหลือเพือ่ การยังชีพแก่ ผู้สูงอายุทมี่ ีรายได้ น้อย
พร้ อมหาแหล่ งเงินเข้ ากองทุนผู้สูงอายุ
_________________________________
นายกฤษฎา จี น ะวิ จ ารณะ ผู ้อ ํ า นวยการสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ในฐานะโฆษก
กระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ
ร่ างพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อรองรับการดําเนินมาตรการให้เงิน
ช่ วยเหลื อเพื่อการยังชี พแก่ ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้น้อย ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี ได้มีมติ เห็ นชอบในหลักการของมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
เนื่ องจากผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยซึ่งมีจาํ นวนประมาณ 3.5 ล้านคน หรื อ 1 ใน 3 ของจํานวนผูส้ ู งอายุ
ทั้งประเทศ สมควรได้รับการดูแลจากรัฐให้มีความมัน่ คงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยในระดับพื้นฐาน
ประกอบกับปั จจุบนั ได้มีการจัดตั้ง “กองทุนผูส้ ู งอายุ” ตามพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง การส่ งเสริ ม
และการสนับสนุ นผูส้ ู งอายุ จึงเสนอให้กองทุนผูส้ ู งอายุซ่ ึ งปั จจุบนั ทําหน้าที่ให้เงินสนับสนุ นโครงการด้านผูส้ ู งอายุ
และให้เงินกูย้ ืมเพื่อการประกอบอาชี พแก่ผสู ้ ู งอายุ มีบทบาทในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น โดย
จัดหาแหล่งเงินอื่นเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ เพื่อให้กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยให้มีรายได้
เพิม่ ขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะต้องแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุฯ
ในร่ างพระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุฯ ได้กาํ หนดแหล่งเงินเพิ่มเติมสําหรับกองทุนผูส้ ู งอายุ โดยให้
กองทุนผูส้ ู งอายุได้รับเงินบํารุ งกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสิ นค้าสุ ราและยาสู บตามกฎหมายว่า
ด้วยภาษีสรรพสามิต แต่ไม่เกินปี ละ 4,000 ล้านบาท โดยที่เงินบํารุ งกองทุนผูส้ ู งอายุดงั กล่าวเมื่อรวมกับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูส้ ู งอายุที่มีผูบ้ ริ จาคเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุตามโครงการสละสิ ทธิ์ รับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุซ่ึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มาตรการที่เสนอจะจัดสรรเป็ นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรับผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยต่อไป

นายกฤษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผูม้ ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่
60 ปี ขึ้นไป และเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ ซึ่ งกระทรวงการคลังจะพิจารณา
กําหนดจํานวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ผสู ้ ู งอายุรายได้นอ้ ยให้สอดคล้องกับจํานวนเงินกองทุนผูส้ ู งอายุที่จดั หามาได้ตาม
แหล่งเงินที่กล่าวข้างต้น
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุฯ จะรองรับการดําเนิ นมาตรการให้เงินช่ วยเหลือเพื่อ
การยังชีพแก่ผสู ้ ูงอายุที่มีรายได้นอ้ ย ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ในการดํารงชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผสู ้ ูงวัยกว่า
2 – 3 ล้านคนทัว่ ประเทศ
______________________________________

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02-273-9020 ต่อ 3688
โทรสาร 02-273-9987

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผสู้ ูงอายุ พ.ศ. 2546

เพื่อรองรับการดําเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ผู้สูงอายุ (≥ 60 ปี)
10.3 ล้านคน

มาตรการให้เงินช่วยเหลือ
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุทมี่ รี ายได้นอ้ ย

รายได้ ≥ เส้นความยากจน
6.8 ล้านคน
เส้นความยากจน
ปี 58 = 2,644 บาท/เดือน

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ในการดํารงชีพเพิ่มขึน้
และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ีขนึ้

รายได้น้อย
3.5 ล้านคน

แก้ไข พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ
กองทุนจัดตั้งในปี 2546
รับงบประมาณรวม 1,600 ล้านบาท
- ให้เงินโครงการด้านผู้สูงอายุ
- ให้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

ที่มา: มส.ผส. (สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558)

โครงการสละสทธรบเบยยงชพผู
โครงการสละสิ
ทธิ์รับเบี้ยยังชีพผ้สงอาย
ูงอายุ
เพื่อบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ประมาณการ
เงินเข้ากองทุน
ผู้สละสิทธิ์
1 แสนคน
3 แสนคน
5 แสนคน
1 ล้านคน

800 ล้านบาท
2,400 ล้านบาท
4,000 ล้านบาท
8,000 ล้านบาท

ผู้ที่มีสิทธิรับเงิน
● อายุตั้งแต่ 60 ปีขนึ้ ไป
● เปนผู
เป็นผ้มรายไดนอยในโครงการ
ีรายได้น้อยในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

หากมีผู้สละสิทธิ์
5 แสนคน จะมีเงิน
เข้ากองทนผ้
เขากองทุ
นผูสงงอาย
ู อายุ
4,000 ล้านบาท/ปี

กองทุน
ผู้สูงอายุ

4,000 ล้านบาท/ปี

เงินยังชีพสําหรับผูส้ ูงอายุที่มีรายได้นอ้ ย

เงินบํารุงกองทุน 2%
ของภาษีสรรพสามิต
ที่เก็บจากสินค้าสุราและยาสูบ
ไม่เกินปีละ 4 พันล้านบาท

