ฉบับที่ 132/2560

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

ร่ างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่ านความเห็นชอบของ สนช.
เตรียมรองรับมาตรการให้ เงินช่ วยเหลือแก่ ผ้ ูสูงอายุทมี่ ีรายได้ น้อย
_____________________________
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติผสู ้ ู งอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มเติมแหล่งที่มาของเงินกองทุนผูส้ ู งอายุ และ
นําเงินกองทุนผูส้ ู งอายุไปจัดสรรเป็ นเงินช่วยเหลือให้แก่ผสู ้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ย ซึ่ งเป็ นการรองรับมาตรการ
ให้เงินช่วยเหลือแก่ผูส้ ู งอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ เพื่อดูแลประชาชน
กลุ่มดังกล่าวให้มีรายได้ในการดํารงชี พเพิ่มขึ้น และมี คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน โดยมีสรุ ปสาระสําคัญ และความ
คืบหน้าของการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเป็ น
โดยที่ ปั จ จุ บนั ประเทศไทยได้เ ข้า สู่ สัง คมผูส้ ู ง อายุ และรั ฐบาลให้ค วามสํา คัญ กับ การ
ช่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุที่มีรายได้นอ้ ยให้ได้รับสวัสดิการที่จาํ เป็ น จึงได้มีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่มี
รายได้น้อยที่ อยู่ในโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิ การแห่ งรัฐเพื่อให้มีรายได้ในการดํารงชี พเพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึ น โดยกําหนดให้กองทุนผูส้ ู งอายุนาํ เงิ นกองทุนมาจ่ายเป็ นเงิ นช่ วยเหลือแก่ผูส้ ู งอายุกลุ่ม
ดังกล่าว และกําหนดให้มีการเพิ่มแหล่งที่มาของเงินกองทุนสําหรับนํามาใช้ตามวัตถุประสงค์น้ ี ประกอบด้วย
เงินบํารุ งกองทุนผูส้ ู งอายุจากภาษีสรรพสามิตในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าสุ ราและยาสู บ และโครงการบริ จาค
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ
2. แหล่ งเงินของกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2.1 เงิ นบํารุ งกองทุ นผูส้ ู งอายุจากเงิ นบํารุ งกองทุนจากผูม้ ี ห น้าที่ เสี ยภาษีตามกฎหมาย
ว่า ด้ว ยภาษี ส รรพสามิ ต ในอัต ราร้ อ ยละ 2 ของภาษี ที่ เ ก็บ จากสิ นค้า สุ ร าและยาสู บ ตามกฎหมายดัง กล่ า ว
สู งสุ ดปี งบประมาณละไม่เกิ น 4,000 ล้านบาท (เริ่ มดําเนิ นการเมื่ อร่ างพระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้)
2.2 โครงการบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุเข้ากองทุนผูส้ ู งอายุ ซึ่งกําหนดวันเริ่ มโครงการตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็ นต้นไป โดยให้ผูท้ ี่ รับเบี้ ยยังชี พผูส้ ู งอายุอยู่ในปั จจุ บนั สามารถนําบัตรประจําตัว
ประชาชน (หรื อเอกสารมอบอํานาจ) แจ้งความประสงค์ขอบริ จาคเบี้ยยังชีพได้ที่หน่วยงานที่ได้แจ้งลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพไว้ ได้แก่ สํานักงานเขตกรุ งเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล สํานักงานเมืองพัทยา
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และสําหรั บผูท้ ี่ มีทะเบียนบ้านที่ ต่างจังหวัดแต่อาศัยในกรุ งเทพฯ สามารถแจ้งบริ จาคได้ที่กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสี มา เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหน่วยงานรับแจ้งการบริ จาค จะจัดเตรี ยม
แบบฟอร์ม การขอบริ จาคเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ สําหรับผูส้ ู งอายุที่มีความประสงค์บริ จาคเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ จาค
จะได้รับเหรี ยญเชิดชูเกียรติ และสิ ทธิ ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินที่บริ จาค แต่
เมื่อรวมกับเงินบริ จาคอื่นแล้วไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน
ซึ่ งกองทุนผูส้ ู งอายุจะจัดส่ งใบเสร็ จรับเงิ นให้แก่ ผูบ้ ริ จาคต่อไป ทั้งนี้ ผูบ้ ริ จาคเบี้ยยังชี พสามารถใช้สิทธิ หัก
ลดหย่อนภาษีดงั กล่าวได้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
3. ผู้รับเงินช่ วยเหลือ
ผูส้ ู งอายุในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ งรัฐ โดยจากการลงทะเบียนในปี 2560
มีจาํ นวน 3.6 ล้านคน
4. การจัดสรรเงินช่ วยเหลือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือจะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
ผูส้ ู งอายุแห่งชาติ (กผส.) กําหนด ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการนําเสนอ กผส. พิจารณา และกรมบัญชีกลางจะนําเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าวเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผสู ้ ู งอายุในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐต่อไป
ร่ างพระราชบัญญัติผ้ ูสูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะรองรั บการดําเนินมาตรการให้ เงิน
ช่ วยเหลือแก่ ผ้ ูสูงอายุทมี่ รี ายได้ น้อย ซึ่งจะช่ วยเพิม่ รายได้ ในการดํารงชีพ และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ แก่ ผู้สูงวัย
3.6 ล้ านคนทัว่ ประเทศ
___________________________________

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3688
โทรสาร 0 2273 9987

