
ฉบบัท่ี 128/2560                                       วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
 

โครงการบริจาคเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอาย ุ
เพือ่ช่วยเหลอืผู้สูงอายุทีม่ีรายได้น้อย  

___________________________ 
 

 นายสุวชิญ โรจนวานิช ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงั 
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 รับทราบแนวทางการด าเนินโครงการบริจาคเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุเขา้กองทุนผูสู้งอายุ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวสัดิการแห่งรัฐ จ านวน 3.6 ลา้นคน และขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัประชาสัมพนัธ์โครงการเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการช่วยเหลือผูสู้งอายกุลุ่มดงักล่าวใหมี้รายไดใ้นการด ารงชีพมากข้ึนและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคเบีย้ยงัชีพฯ  
   ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 

2. การแจ้งความประสงค์ในการบริจาคเบีย้ยงัชีพฯ 
   2.1 หน่วยรับแจง้การบริจาค  

1) ผูท่ี้มีภูมิล าเนาในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อแจง้ความประสงค์บริจาคดว้ยตวัเอง
หรือมอบอ านาจไดท่ี้ส านกังานเขตกรุงเทพมหานครท่ีตนไดล้งทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพไว ้

2) ผูท่ี้มีภูมิล าเนาในต่างจงัหวดัท่ีอาศยัในต่างจงัหวดั สามารถติดต่อแจง้ความประสงค์
บริจาคดว้ยตวัเองหรือมอบอ านาจไดท่ี้เทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีตนไดล้งทะเบียนรับเบ้ียยงัชีพไว ้

3) ผูท่ี้มีภูมิล าเนาในต่างจังหวดัท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อแจ้งความ
ประสงคบ์ริจาคดว้ยตวัเองหรือมอบอ านาจไดท่ี้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต) 

ทั้งน้ี เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพทัยา จะส่งเงินบริจาคให้ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อส่งเข้ากองทุนผู ้สูงอายุต่อไป และส าหรับ
กรุงเทพมหานครจะส่งเงินบริจาคเขา้กองทุนผูสู้งอายโุดยตรง 
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   2.2 เอกสารหลกัฐาน 
1) กรณีแจง้ความประสงค์บริจาคด้วยตวัเอง น าบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริงพร้อม

ส าเนา หรือบตัรอ่ืนท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่าย  
2) กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเป็นผูย้ื่นค าขอบริจาคเบ้ียยงัชีพแทน น าหนังสือมอบอ านาจ

พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
ทั้งน้ี การแจง้ความประสงค์ขอบริจาคเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุจะเป็นการบริจาคเงินเบ้ียยงัชีพ       

ทั้ งจ  านวนตามสิทธิการได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุของผูบ้ริจาคแต่ละคนตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีได้แจ้งความ
ประสงค ์ ไปจนกวา่จะแจง้ยกเลิกการบริจาค 

3. การน าเงินบริจาคไปใช้ 
3.1 เงินบริจาคจะน ามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อยในโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ ผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  
3.2 คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ (กผส.) จะก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

จดัสรรเงินช่วยเหลือฯ และกรมบญัชีกลางจะน าเงินช่วยเหลือฯ เขา้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐให้แก่ผูสู้งอายุในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐต่อไป 

4. ผู้บริจาคจะได้อะไร 
4.1 เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบ้ียยงัชีพท่ีจะน าไปให้แก่ผูท่ี้

ตอ้งการความช่วยเหลือ 
4.2 สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 1 เท่าของเงินท่ีบริจาค แต่เม่ือรวมกบั    

เงินบริจาคอ่ืนแลว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินไดพ้ึงประเมินหลงัจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ซ่ึงกองทุน
ผูสู้งอายจุะจดัส่งใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูบ้ริจาคต่อไป 

5. วนัเร่ิมโครงการบริจาคเบีย้ยงัชีพฯ  
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 เป็นตน้ไป  

 

กระทรวงการคลงัจึงขอเชิญชวนผูสู้งอายุท่ีได้รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุและมีรายได้หลังเกษียณท่ี
เพียงพอแล้ว เขา้ร่วมโครงการบริจาคเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเขา้กองทุนผูสู้งอายุ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ
ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยกวา่ 3 ลา้นคนทัว่ประเทศ 
 

__________________________________ 
 

ส านกันโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3688  โทรสาร 0 2273 9987 



ส่งข้อมูล 
ของผู้บริจาค 

ทุกเดือน 

กรมบัญชีกลางน าเงินเข้า 
บัตรสวัสดิการของผู้มีสิทธ ิ

ผู้สูงอายุ 
ที่ต้องการ 

บริจาคเบี้ยยังชีพ 

สนง.เขต 

พัทยา 

พมจ. 

กทม. 

กองทุนผู้สูงอายุจดัส่งใบเสร็จให้ผูบ้ริจาค 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  
(กผส.) พิจารณาการให ้
เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ 
ในโครงการลงทะเบียน 
เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

• อบต. เทศบาล พัทยา โอนเงิน
บริจาคเข้าบญัชี พมจ. พร้อม
ข้อมูล (รายเดอืน) 

• พมจ. กทม. โอนเงิน     
บริจาคเข้าบญัชีกองทุน     
พร้อมข้อมลู (รายเดือน) 

อบต. 

เทศบาล 

หน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ 

จ่ายเงินช่วยเหลือ 
ผ่านบัตรสวัสดิการ 

เปิดรับแจ้งบริจาคเบ้ียยังชีพ 
ณ ส านักงานเขต อบต. เทศบาล 

เมืองพัทยา และ สถ.  

ส่งเงินบริจาคเข้าบัญช ี
กองทุนผู้สูงอายุ 

เริ่มส่งใบเสร็จให้ผู้บริจาค จัดส่งเหรียญเชิดชูเกียรติ 
ให้ผู้บริจาคเบ้ียยังชีพ หรือ 

จัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันผู้สูงอายุ 

บัญชีเงินบริจาค 
เบ้ียยังชีพ 

ของกองทุนผู้สูงอายุ 

สศค. ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ให้กองทุนผู้สูงอายุและกรมบัญชกีลาง 

                            สถ. 

กรมบัญชีกลาง 

นายกรัฐมนตรีกล่าวแนะน าโครงการ 
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา  

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” 
แถลงข่าว กค. 

ข่าวโทรทัศน์-วิทยุ ป้าย PR  
เสียงตามสาย สื่อออนไลน ์

กรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติ 

กองทุนผู้สูงอายุจัดส่งเหรียญใหแ้ก่ พมจ. แต่ละจังหวัด (ประสาน มท.) 
เพื่อส่งให้ผู้บริจาคเบีย้ยังชีพ / กทม. / พัทยา 

โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

(มอบอ านาจได้) 

แจ้งความจ านง 
ขอบริจาคเบี้ยยังชีพ  

ณ สถานท่ีที่ได้
ลงทะเบียน 

รับเบี้ยยังชีพไว ้

การประชาสัมพันธ์จะเริ่มด าเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรรีับทราบแนวทางการด าเนินโครงการฯ 

เพื่อช่วยเหลือผู้สงูอายุที่มีรายได้น้อย 



เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุเข้ากองทุนผู้สงูอายุ 
เพื่อช่วยเหลือผู้สงูอายุที่มีรายได้น้อย 

ติดต่อขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายไดน้้อย 

โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนามาที่   
ที่ท าการ อบต. เทศบาล ส านักงานเขต กทม.  

ส านักงานเมืองพัทยา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับ 
        เหรียญเชิดชูเกียรติ 

เงินบริจาคจะน ามาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพ 
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันนี้... ท่านจะเปน็ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ 

“บริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ” 

ผู้สูงอายทุี่มีรายได้น้อย 
ที่อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 


