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ค าน า 

 ปีงบประมาณ 2559 กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รั บงบประมาณตามโครงการ   
“ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย” (เดิมซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน) 
แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
2. ส ารวจข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

โดยขอความร่วมมือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวม 76 จังหวัด 
และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์ ขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ 

 ส าหรับ กิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นโยบาย
เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2559  
“8 เร่งด่วน 5 พัฒนา 11 พันธกิจ” 

 ดังนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และผู้สนใจสามารถน าไปใช้ในการจัดโครงการ/
กิจกรรม ส าหรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป 

 อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2558 กรมกิจการผู้สูงอายุได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวม 76 จังหวัด 
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 ศูนย์         
ที่ขับเคลื่อนโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนจนส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี      
จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาส
ต่อๆ ไป  
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โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ    
ให้เหมาะสมและปลอดภัย 

 



  
 

ผลผลิต  : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 
กิจกรรมหลัก  : การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้

ศักยภาพทางสังคม 
โครงการ  :  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ ให้ เหมาะสมและปลอดภัย     

กิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : กลุ่มส่งเสริมสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการ

และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
โทรศัพท์/โทรสาร  : 0 2642 4305 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ 

- ประชาสัมพันธ์ ประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจ
และเตรียมพร้อม 

2. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุง
บ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ 

 

3. หน่วยงานสนับสนุน 

 

4. ด าเนินการปรับปรุง 

 

5. ติดตามและประเมินผล ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
การด าเนินงานและมอบป้ายบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 

6. รายงานผลกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 หมายเหตุ  การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายอุยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน 
ในการคัดเลือกกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

หน้าท่ีของคณะกรรมการฯ 
1. ส ารวจและคัดเลือกบ้านพักท่ีจะ
ด าเนินการปรับปรุง 
2. จัดหาวัสดุและแรงงานสมทบในการ
ด าเนินงาน 
3. จัดหาผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้างท า
หน้าท่ีประมาณการรายการวัสดุ ค่าวัสดุ
ระยะเวลาและควบคุมการปรับปรุง 
**ผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้าง ได้แก่ 
ผู้จบวิชาชีพด้านก่อสร้างตั้งแต่ระดับ
ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป 
หรือผู้มีความช านาญด้านก่อสร้าง 3 ปี
ขึ้นไป 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1. หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้สูงอายุเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับบริการ 
 - ผู้สูงอายุจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
 - สัญชาติไทย 
 - เป็นผู้สูงอายุที่ยากจน ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร่วมกับ
ลูกหลานครอบครัวที่ยากจน 
 1.2 ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับบริการ 
 1.2.1 ลักษณะของบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุต้องเป็นบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ 
หรือลูกหลานในครอบครัวเดียวกันกับผู้สูงอายุ (ไม่ใช่บ้านที่ผู้สูงอายุเช่าอยู่) และเป็นบ้านพัก 
ที่ตั้งอยู่ในที่ดินของตนเอง หรือของลูกหลานในครอบครัว หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน     
จากเจ้าของโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเจ้าของบ้านพักอาศัยให้การยินยอมให้มีการปรับปรุง 
(หากผู้เป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านมอบอ านาจ
ให้ตัวแทนในครอบครัวนั้นท าหนังสือยินยอมให้มีการปรับปรุง) 
 1.2.2 หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุต้องเป็นการปรับปรุง
ส่วนประกอบของบ้านพักอาศัยรายการที่ช ารุดไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ     
โดยพิจารณารายการที่ควรให้ความส าคัญเบื้องต้น ตามล าดับและตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดังนี้  
 1) บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ 
 2) ห้องน้ า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ 
 3) ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือบ้านชั้นเดียว 
 4) ห้องน้ า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน 
 5) ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า 
 6) ฝาบ้าน/หลังคา/บันได 
 7) ห้องนอน/ประตู/หน้าต่าง/ระบบไฟฟ้า 
 8) ระเบียง/ชานบ้าน 
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หลักเกณฑ์ คา่ใช้จ่าย และขั้นตอนในการด าเนินงาน 



2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
 กรมกิจการผู้สูงอายุสนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 22,500 บาท/หลัง 
แยกออกเป็นรายจ่ายดังนี้.- 
 2.1 ค่าวัสดุ และค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือ (แรงงาน) หลังละไม่เกิน 20,000 บาท 
(ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือ 176 บาท/วัน/คน) 
 2.2 ค่าบริหารจัดการ 2,500 บาท/หลัง เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  2.2.1 ค่าตอบแทนผู้มีวิชาชีพทางด้านก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ประมาณการปรับปรุง
บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุหลังละไม่เกิน 600 บาท  
  2.2.2 ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ได้แก่ ค่าประชุมชี้แจง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายภาพ         
ค่าป้ายบ้าน ฯลฯ เป็นเงิน 1,900 บาท/หลัง  
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 3.1 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และชุมชน พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ 
ประชาสัมพันธ์ ประชุม/ชี้แจงโครงการฯ แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายพัฒนาสังคม ชมรม
ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ 
 3.2 หัวหน้าหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้ง
คณะท างานปรับปรุงบ้านพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  

 
ตัวอย่างโครงสร้างคณะท างาน 

 1. หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานคณะท างาน 
 2. นายก อบต./ประธานเครือข่าย อพม.ประธานชุมชน รองประธาน 
 3. เจ้าหน้าที่ อบต. คณะท างาน 
 4. สมาชิกเครือข่ายอพม. คณะท างาน 
 5. กรรมการชุมชน คณะท างาน 
 6. ตัวแทนองค์กร/กลุ่ม คณะท างาน 
 7. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ 12 แห่ง ค ณ ะ ท า ง า น แ ล ะ   

เลขานุการ 
 8. เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน  คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
 การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานในการเลือกกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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  อ านาจหน้าที่ของคณะท างาน 
 1) ส ารวจและคัดเลือกบ้านพักอาศัยที่ต้องปรับปรุง 
 2) ท าความตกลงกับเจ้าของบ้านพักอาศัยในการยินยอมให้มีการปรับปรุงบ้าน 
 3) จัดหาวัสดุและแรงงานสมทบในการด าเนินงาน โดยการน าทรัพยากรในท้องถิ่นและ/     

หรือ ประชาชนองค์กรในท้องถิ่นร่วมสมทบด้วย 
 4) จัดหาผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้างท าหน้าที่ประมาณการรายการวัสดุ ค่าวัสดุ ระยะเวลา        

และควบคุมการปรับปรุง 
 5) ก ากับดูแลการด าเนินงานปรับปรุง ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

6) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับปรุง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อด าเนินการส่งมอบผลงานให้ผู้สูงอายุต่อไป 

 3.3 การจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ 
 3.4 พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ ชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ, ห้องน้ า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ, ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือบ้าน
ชั้นเดียว, ห้องน้ า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน, ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า 
 3.5 การเตรียมสถานที่ จัดหาวัสดุและผู้ช่วยเหลือ 
 3.5.1 คณะท างานฯ ส ารวจข้อมูลบ้านพักอาศัยของผู้อายุ ที่ต้องการปรับปรุง      
(ตามแบบสอบถามความต้องการ) 
 3.5.2 คณะท างานฯ คัดเลือกและก าหนดบ้านพักอาศัยที่ท าการปรับปรุงและเจรจา
ท าความตกลงกับเจ้าของบ้านพักอาศัย (ตามแบบหนังสือให้ความยินยอม) 
 3.5.3 จัดหาผู้มีวิชาชีพด้านก่อสร้างท าหน้าที่ประมาณการ รายการวัสดุ ราคาวัสดุ 
พร้อมทั้งค านวณระยะเวลาและจ านวนคนที่ต้องการใช้ในการปรับปรุงบ้าน (ตามแบบประมาณ
การ) 
 3.6 คณะท างานฯ จัดหาวัสดุ วัสดุสมทบและแรงงาน เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ (แบบใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5) ส าหรับจ่ายค่าแรงงาน
ปรับปรุงบ้าน) 
 3.7 พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ 
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 3.8 การด าเนินการซ่อมแซม 
 3.8.1 คณะท างานฯ ด าเนินการซ่อมแซมบ้านพัก ควบคุม ก ากับการท างาน 
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปรับปรุง และรายงานผลให้ พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุทราบ 
พร้อมภาพถ่าย 3 ระยะคือ ก่อนการปรับปรุง, ระหว่างปรับปรุง และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
 3.8.2 พมจ./ศูนย์ฯผู้สูงอายุ จัดท าป้ายและด าเนินการส่งมอบผลงานในนาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ผู้สูงอายุเป้าหมาย 
 3.9 การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ 
 3.9.1 พมจ./ศูนย์ฯผู้สูงอายุ ติดตามการด าเนินงาน โดยการลงพื้นที่ในระหว่าง  
การปรับปรุงบ้านพักอาศัย 
 3.9.2 พมจ./ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ  รายงานผลการด า เนินงานประจ า เดือน         
(ตามแบบฟอร์มในคู่มือ) 
 3.9.3 พมจ./ศูนย์ฯผู้สูงอายุ สรุปรายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายและ
บันทึกลงในแผ่น CD หลังด าเนินงานแล้วเสร็จ ส่งให้กลุ่มส่งเสริมสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ          
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวม และจัดท า
เป็นรายงานการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุต่อไป 

………………………………………. 

 
  

5 



 
 

 

 
 
  

- แบบสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุในการปรับปรุงบ้านพักอาศัย 

 - หนังสือให้ความยินยอมในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ  

 - ตัวอย่างแบบฟอร์มประมาณการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ  

 - ตัวอย่างใบเสนอราคา  

 - ตัวอย่างใบสั่งซื้อ  

 - ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน (แบบ 5)   

 - ตัวอย่างแบบป้ายโครงการปรับปรุงผู้สูงอายุในชุมชน   

 - แบบประเมินกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในชุมชน   

................................................. 

 
  

แบบฟอร์มที่ใช้ในกิจกรรมปรับปรุงบ้าน 



แบบสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุในการปรับปรุงบ้านพักอาศัย 

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว ) ……………………..……………….………….. นามสกุล …………………..….………………………. 

   อายุ……………..ปี  อาชีพ…………………………… รายได้ ………………………. บาทต่อเดือน/ปี 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี…………..… หมู่ที…่……. ต าบล……..….……… อ าเภอ………….….….. 

 จังหวัด……………………………….... โทรศัพท์ ………………………………. 

3. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขท่ีบัตรผู้สูงอายุ……………………………………………………….. 

4. สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย        

5. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

    ของตนเอง  อาศัยผู้อ่ืนอยู่ ระบุ.......................................................  

 สภาพบ้านที่ต้องการปรับปรุง 

 พ้ืนบ้าน / หลังคา / บันได  

 ฝาบ้าน / ห้องน้ า / ประตู / หน้าต่าง / ระบบไฟฟ้า (สวิทซ์ไฟ/ปลั๊กไฟ/สายไฟ) 

 ห้องน้ า / ห้องสุขา       

 ระเบียง /ชานบ้าน 

 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………… 

6. ลักษณะการครอบครองที่ดิน  ที่ดินของตนเอง ที่ดินเช่าจาก (ระบุ) ...................... 

7. ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ 

 เห็นควรให้ความช่วยเหลือ……………………………………………………………………… 

 เห็นควรให้ความช่วยเหลืออย่างด่วน………………………………………………… 

 

 ลงชื่อผู้สอบข้อเท็จจริง………………………………………………... 

 (………………………..……………………) 

 ต าแหน่ง………………………………………….……… 

      …….……./………………../……………… 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ รายได้(บ/ด) หมายเหตุ 
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หนังสือให้ความยินยอมในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ  

ท าท่ี……………………………………………..……….............. 

                                            วันที่……………… เดือน……....................... พ.ศ. ……............. 

 ข้าพเจ้า……………………………………...... อายุ………………… ปี เป็น  (  ) เจ้าของบ้านหรือ (   ) สมาชิกใน

ครอบครัวที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้านพักอาศัยเลขที่………………... ตรอก/ซอย………… ถนน……………...... 

ต าบล/แขวง………………อ าเภอ/เขต…………………..... จังหวัด................................... ซ่ึงเก่ียวพันเป็น (   ) บุตร / 

(   ) หลาน/(   ) อื่นๆ (ระบุ……………………..) ของผู้สูงอายุ ชื่อ………………….............…………………………………… 

 ขอท าหนังสือฉบับนี้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่า 

 1. ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุตาม

โครงการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 

 2. ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องที่มีความประสงค์และยินยอมให้มีการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้ตามรายการและ

ระยะเวลาที่คณะท างานของโครงการก าหนดทุกประการ 

 3. เพ่ือให้การด าเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้อง

หรือตัวแทนของข้าพเจ้าชื่อ…………………………………….…..…........จะอยู่ร่วมมือร่วมแรงและช่วยอ านวยความสะดวกทุก

ด้านอย่างเต็มก าลังความสามารถแก่คณะท างานฯ ตลอดระยะเวลาของการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้โดยไม่เรียกร้อง

ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 

 4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้           

โดยที่ข้าพเจ้าหรือตัวแทนของข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยแล้ว ข้าพเจ้าและผู้เกี่ยวข้องจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและสิทธิใดๆ 

ทั้งสิ้นจากกรมกิจการผู้สูงอายุแต่อย่างใด 

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 (ลงชื่อ)................................ ..........................ผู้ให้ความยินยอม 

  (.....................................................) 

 (ลงชื่อ).........................................................พยาน 

  (....................................................) 

 (ลงชื่อ).........................................................พยาน 

  (............................................ ........) 

หมายเหตุ  แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของ        

เจ้าของบ้านพักอาศัยและผู้สูงอายุในครอบครัว 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มประมาณการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ 
 

แบบประมาณการปรับปรุงบ้าน………………………………………………..…………………………………………………………….. 

บ้านเลขท่ี………..……. ต าบล…………………….………. อ าเภอ……….……………. จังหวัด……….……………..………………. 

ผู้ประมาณการชื่อ………………………………………………..……………. นามสกุล ……………………………………….……….…. 

วันที่…………… เดือน………………………… พ.ศ. …………………… 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ 

หมายเหตุ 
หน่วยละ(บาท) รวม(บาท) 

       

       
 

ระยะเวลาด าเนินงาน……………….วัน (โดยค านวณจากปริมาณงาน)        จ านวนวันละ……………………คน 

      รวมเป็นเงิน…………………บาท 

 

 

 

 

ลงชื่อผู้ประเมิน.....................................................................   

(...................................................................) 

 ต าแหน่ง……………………………………………………………. 

ชื่อเจ้าของบ้าน 
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ตัวอย่างใบเสนอราคา 
บริษัท,ห้าง,ร้าน…………………………………………………… 

วันที่……………เดือน……………………………….พ.ศ. ……………………. 

ข้าพเจ้า…………………………………..…………..….. อายุ………………..ปี ต าแหน่ง……………………………………………….… 

ของ…………………………………………………..……… ทะเบียนการค้าเลขที…่……………………………………………………….. 

เลขทะเบียนประจ าตัวเสียภาษี……………………………………………………..……… ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี……….………… 

ถนน………………………………. แขวง/ต าบล…………………….….......…… เขต/อ าเภอ……………..……………………………

จังหวัด…………….………………………. โทร………………………………….. 

ได้ทราบและยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและรายละเอียดที่ทางราชการประกาศไว้ทุกประการและ     

ขอเสนอราคา………………………………………………………………………….………… 

ตามประกาศและเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา เลขที่………………..……. ลงวันที่……………………………….….…… 

ของ………………………………………………………………………………………................ดังต่อไปนี้.- 

ที ่ รายการ จ านวน นับ 
ราคาหน่วยละ ราคารวม 

หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

         

 รวมทั้งสิ้น.........รายการ        
 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน……………….…บาท…………………..สตางค์ (………………………………………………………………………) 

ข้าพเจ้าได้น าหลักประกันซองเป็น……………………………..…………จ านวน………………………บาท 

มามอบให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ราคาเสนอนี้ก าหนดส่งของ/มอบงานได้ภายใน……..………วัน 

ก าหนดยื่นราคาภายใน………..วัน กับได้เสนอของตัวอย่าง……………………………………………… 

จ านวน……….…………… แคตตาล็อกหรือรูปแบบ……………………….………………………………… 

จ านวน……………………………………………………….มาเพ่ือพิจารณาด้วยแล้ว 

 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอราคา 

(.................................................. .......) 
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ตัวอย่างใบสั่งซื้อ 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………… 

สั่งซื้อเลขท่ี…………………/…………………… 

                                                    วันที่…………เดือน………........พ.ศ.………..  

ถึง………………………………………………………… 

 ตามท่ีท่านได้เสนอราคาและยอมรับจะส่ง วัสดุก่อสร้างเพ่ือปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ  จ านวน........รายการ 

ไปยัง  ชื่อหน่วยงาน    โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งแจ้งอยู่ท้ายใบสั่งทุกประการ  

ที ่ รายการ จ านวน นับ ราคาหน่วยละ ราคารวม หมายเหตุ 
บาท/สต. บาท/สต. 

       

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

      (ตัวอักษร)…………………………………………………………………………………………………… 
 

 1. สิ่งของตามใบสั่งนี้ทางการจะยอมรับ เมื่อกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเป็นการถูกต้องแล้ว 

 2. ผู้ขายต้องน าใบสั่งมาพร้อมกับหลักฐานการส่งของให้กรรมการตรวจรับด้วย 

3. ผู้ขายยอมรับจะส่งของในวันที่….…...เดือน……………พ.ศ. .…………… เมื่อพ้นก าหนดแล้วผู้ขายยอมให้ปรับ   

เป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาวัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบนับถัดจากวันครบก าหนดจนถึงวันที่

ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งให้ผู้ซื้อจนครบถ้วน 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. ผู้สั่งซื้อ        

         (………………………………………….)                       

                                                                

 (ลงชื่อ) ……………………………………………… ผู้รับใบสั่งซื้อ   

        (………………………………………….)           

 

วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………  
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ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน 
(ใช้ส าหรับค่าตอบแทนผู้มีวิชาชีพทางด้านก่อสร้าง, ค่าตอบแทนแรงงานปรับปรุงบ้าน)  

 

 

 

  

ใบส าคัญรับเงิน 

ที่ .....................................................         

วันที่......... เดือน................ พ.ศ. ...............  

ข้าพเจ้า...................................................... ................... อยู่บ้านเลขที่......................... หมู่……………….. 

ต าบล............................................... อ าเภอ................................................ จังหวดั…………….………………………..……. 

ได้รับเงินจากแผนก…………………………………………………………………..………. จังหวัด.................................................... 

ดังรายการต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงิน (ตัวหนังสือ) ………………………………………………………………………………… 

 (ลงชื่อ) ................................................................... ผู้รับเงิน  

  (................................................... ..........) 

 (ลงชื่อ) ................................................................... ผู้จ่ายเงิน  

  (...............................................................)  

 

บาท 

แบบ 5 

รายการ จ านวนเงิน 
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หมายเหตุ แผ่นป้าย ขนาด 12×24 นิ้ว พื้นที่สีน้ าเงินตัวหนังสือสีขาว (หรือขนาดตามความเหมาะสม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................(ชื่อผู้สูงอายุ) 

ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขท่ี..............หมู่...แขวง/ต าบล..........จังหวัด........................ 

โดย (ชื่อหน่วยงานกระทรวงฯ) ......................................ร่วมกับ............................(เทศบาล/อบต.) 

ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. 2559 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ตัวอย่างแบบปา้ยโครงการปรับปรุงบา้นผู้สูงอายุในชุมชน 



แบบประเมินผลกิจกรรมปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุในชุมชน 

 

วันที่กรอกแบบสอบถาม.................เดือน..................................พ.ศ. ...................  

ข้อมูลทั่วไป 

1.ชื่อผู้สูงอายุ ( นาย / นาง / นางสาว ) ...............................................................................................................    

   อายุ..........................ปี 

2. ที่อยู่ บ้านเลขท่ี....................................... หมู่ที่......................... บ้าน................................................................     

   ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด........................................ 

   โทรศัพท์..........................................................................  

3. อาชีพ.......................................................... ....................................................................................... 

4. รายได้.............................................................บาท/เดือน  หรือ..........................................บ าท/ปี 

5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว....................................................................คน     แบง่เปน็ 

   เด็กจ านวน....................คน  คนท างาน จ านวน..........................คน  ผู้สูงอายุ...........................คน  

6. รายได้รวมกันของทุกคนในครอบครัว..........................บาท/เดือนหรือ..............................บาท/ปี 

.............................................................................  

การประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 

การได้รับประโยชน์ 

7. ส่วน/บริเวณใดของบ้านพักอาศัยท่าน ที่ได้รับการปรับปรุง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    ระบุ..................................................................................................................  

8. ท่านได้รับประโยชน์ต่อการด าเนินงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยหรือไม่? 

    ได้รับประโยชน์ 

    (  ) ด้านความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และสามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมได้มากข้ึน 

 (  ) ด้านความอบอุ่น - สัมพันธภาพในครอบครัว (มีบุตรหลานและญาติมาเยี่ยมเยียนบ่อยข้ึน) 

 (  ) ด้านสังคม (ชุมชนให้ความสนใจดูแล) 

  (  ) ด้านจิตใจ (มีก าลังใจในการด ารงชีวิต) 

    ไม่ได้รับประโยชน์ เพราะ.................................................................................................................. 

 9. สมาชิกในครอบครัวได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานปรับปรุงบ้านพักอาศัยหรือไม่ ? 

    ได้รับประโยชน์ ด้านต่างๆ ได้แก่    ............................................... ................................................................. 

    ไม่ได้รับประโยชน์ เพราะ ………………………………………………………………….. 
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การมีส่วนร่วม 

10. ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหรือไม่? 

      (  ) เข้ามามีส่วนร่วม ในด้านต่างๆ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  (  ) ด้านแรงงาน 

 (  ) ด้านการแนะน า และความคิดเห็นในการปรับปรุง 

 (  ) ด้านค่าใช้จ่ายและวัสดุ จ านวน.......................บาท 

 (  ) ด้านอื่นๆ ระบุ....................................................................  

 (  ) ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจาก...........................................................................................  

11. สมาชิกในครอบครัวท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหรือไม่ 

     (  ) เข้ามามีส่วนร่วม ในด้านต่างๆ ได้แก่................................... ................................................. 

     (  ) ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  เนื่องจาก...........................................................................................  

12. ชาวบ้านหรือคนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหรือไม่ 

     (  ) เข้ามามีส่วนร่วม ในด้านต่างๆ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) ด้านแรงงาน 

 (  ) ด้านการแนะน า และความคิดเห็นในการปรับปรุง 

 (  ) ด้านค่าใช้จ่ายและวัสดุ จ านวน.......................บาท 

 (  ) ด้านอื่นๆ ระบุ....................................................................  

 (  ) ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  เนื่องจาก..................................................................................  

13. องค์กรบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นของท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการปรับปรุง

บ้านพักอาศัยหรือไม่? (  ) เข้ามามีส่วนร่วม ในด้านต่างๆ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (  ) ด้านแรงงาน 

 (  ) ด้านการแนะน า และความคิดเห็นในการปรับปรุง 

 (  ) ด้านค่าใช้จ่ายและวัสดุ จ านวน.......................บาท 

 (  ) ด้านอื่นๆ ระบุ.................................................................... 

 (  ) ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  เนื่องจาก....................................................................................  

   

 

  

ลงชื่อ................................................................... 

 (..............................................................) 

 ต าแหน่ง..................................................................... 

  ผู้บันทึกข้อมูล  
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กิจกรรมส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ประสานหน่วยงานท้องถ่ิน/ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

จัดส่งแบบส ารวจ 

รวบรวมส่งกรมกิจการผู้สูงอายุทาง 
E - mail : spmd_sbs@hotmail.com 

(ผู้สูงอายุที่ได้รับการส ารวจ : ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้สูงอายุที่ได้รับการซ่อมบ้าน) 

ประมาณการคา่ใช้จ่ายกิจกรรม 

งบด าเนินงาน  เป็นค่าบริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล เช่น ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล ค่าเอกสาร ฯลฯ 

 



แบบส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย 
(เดิมซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน) 

............................................. 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รายการที่ต้องปรับปรุง 

      

      
      
      
      
      

 ค าอธิบาย           

ช่องหมายเลข  1.  จัดล าดับความจ าเป็นโดยเริ่มจากมากไปหาน้อย   เช่น ความยากจน ความไม่ปลอดภัย 
 2.  ชื่อ – นามสกุล ผู้สูงอายุที่ผ่านการส ารวจและเข้าหลักเกณฑ์ 
 3.  อายุ ณ วันส ารวจ 

 4.  ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ 
 5.   เบอร์โทรผู้สูงอายุ หรือญาติ หรืออ่ืนๆ ที่ติดต่อผู้สูงอายุได้           

6.   สภาพบ้านที่ควรปรับปรุง (ไม่จ าเป็นต้องละเอียด)    

17 
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การรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
1. รายงานประจ าเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ)     

ตามช่องทางดังนี้.- 
 - อีเมล์  Spmd_sbs@hotmail.com 
 - โทรศัพท์/โทรสาร 0 2642 4305 
 - ไลน์กลุ่ม  ชื่อ  ปรับสภาพแวดล้อมปี 59 

2. รายงานผลเมื่อด าเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  
 - ตามแบบสรุปกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายและแผ่นซีดี 
 



 
  

 

 

 

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/โครงการ แผน/ผล รวม 
พ.ย. 
58 

ธ.ค. 
58 

ม.ค. 
58 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย
.59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

แผนงาน : การเสรมิสร้างสวัสดิการสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ การด าเนินงาน   

 

     

       

ผลผลิต : ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการส่งเสริมให้เข้าถึง
หลักประกันทางสังคม แผน (คน)   

 

     

       

กิจกรรมหลกั :  การส่งเสริมใหผู้้สงูอายุได้รับการ
คุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพ ผล /หลัง (ปรับปรุงบ้าน)   

 

     

       

โครงการ : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้
เหมาะสมและปลอดภยั (กิจกรรมปรับปรุงบ้าน) 
 

ผล (คน) 
(รวมผูสู้งอายุท่ีอาศัยอยู่บ้าน
ที่ปรับปรุง)  

 

   

       

 
งบประมาณ   

 
     

       

  แผน (บาท)                

  ผล (บาท)                
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กรุณาส่งรายงานประจ าเดือน  ภายในวันที่ 3 องเดือนถัดไป (ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ตามช่องทางดังนี้.- 

  - อีเมล์  Spmd_sbs@hotmail.com 

  - โทรศัพท์/โทรสาร 0 2642 4305 

  - ไลน์กลุ่ม  ชื่อ  ปรับสภาพแวดล้อมปี 59 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย  ประจ าเดือน................................. พ.ศ. …………………. 

ชื่อหน่วยงาน ................................................................................................. 

mailto:Spmd_sbs@hotmail.com


แบบสรุปรายงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 
(หลังเสร็จสิ้นโครงการ) 

 
ชื่อหน่วยงาน………………………………………………………………………………………………… 

1. ตามกิจกรรม หน่วยงานได้รับงบประมาณ……………………………..บาท   เป้าหมาย………………………..หลัง 

2. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   2.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   2.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   2.3……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

3. ข้อเสนอแนะ 
   3.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   3.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   3.3……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

4. ความต้องการตามโครงการของหน่วยงานท่านในปีต่อๆ ไป 
            ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ……………………………….หลัง 

            ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรม……………………..แห่ง 

            ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 

           อ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

  

  

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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รายงานการศกึษาโครงการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 

ฉบับปรบัปรุงครั้งที ่1 พ.ศ. 2552 

 

นิยามศัพท์  

บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หมายถึงบ้านที่มีลักษณะ 5 ลักษณะต่อไปนี้ 

1. บันไดบ้านมีราวให้ยึดเกาะ 

2. ห้องน้ า/ห้องส้วมมีราวให้ยึดเกาะ 

3. ชนิดของห้องส้วมเป็นแบบนั่งห้อยเท้า 

4. ห้องนอนอยู่ชั้นล่างหรือเป็นบ้านชั้นเดียว 

5. ห้องน้ า/ห้องส้วมอยู่ในบ้าน 

 
 

23 

หมายเหตุ  ขอความร่วมมือพิจารณาด าเนินการข้อ 1 - 3 เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะ “ราวจับ” 
สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นด าเนินการได้ เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี (หยอดปูนด้านใน) เป็นต้น 



 

  

 

บ้าน 
 - ชั้นเดียว ไม่มีระดับ 
 - ห้องทุกห้องของผู้สูงอายุควรอยู่ชั้นแรกของตัวบ้าน 
 - ประตูกว้าง 1.50 เมตร 
 - ใช้วัสดุป้องกันการลื่นหกล้มทุกห้อง 
 - แสงสว่างเพียงพอ 

ห้องนอน 
 - ที่นอนควรมีความสูงจากพื้นประมาณ 45 เซนติเมตร ไม่ควรนอนบนพื้นเพราะจะลุก
ขึ้นล าบาก 
 - เป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัว 
 - มีหน้าต่างบานลึก แสง วิว 
 - ใกล้ห้องน้ า 
 - ระบายอากาศ 

ห้องน้ า 
 - พื้นไม่ลื่น   
 - ผนังห้องน้ าควรมีราวจับ มีความสูงจากพ้ืนประมาณ  85 เซนติเมตร 
 - ประตูห้องน้ าควรกว้างประมาณ 86 – 90 เซนติเมตร เพื่อให้รถเข็นผ่านได้ 
 - ลูกบิดหรือที่งับประตูห้องน้ าควรสูงจากพ้ืนไม่เกิน 85 เซนติเมตร 
 - ความสูงของอุปกรณ์ 
 - ส้วมควรเป็นแบบนั่งห้อยขา 
 - โถส้วมหรือชักโครก ควรมีความสูงประมาณ 16 – 19 นิ้ว หรือขึ้นอยู่กับความสูง
ของผู้สูงอาย ุ
 - ที่นั่งส าหรับอาบน้ าต้องม่ันคงแข็งแรงและมีเสาส าหรับยึดเหนี่ยวป้องกันการหกล้ม 
 - ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็นในการเข้าห้องน้ า ควรมีที่วางใต้อ่างล้างหน้าเพื่อให้รถเข็น
สามารถเข้าได้ 
 - อ่างล้างหน้าควรมีความสูงจากพ้ืนประมาณ 76 – 85 เซนติเมตร 
 - กระเบื้องยางกันลื่นช่วยแก้ปัญหาได้ 

ข้อแนะน าเกี่ยวกับทีอ่ยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
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ห้องครัว 
 - เตาไม่ควรอยู่ในมุม ระวังเพลิงไหม้ 
 - ด้านล่างของอ่างล้างมือควรมีพื้นส าหรับรถเข็น 
 - บานตู้ควรเป็นบานกระจก หรือชั้นโปร่งมองเห็นได้ง่ายเพราะผู้สูงอายุเป็นคนขี้ลืม 
 - ของใช้เก็บในระดับที่หยิบใช้ง่ายไม่ต้องก้มหรือเอื้อมมือสูงเกินไป 

ห้องรับแขกพักผ่อน 
 -เป็นจุดศูนย์กลางของการอยู่อาศัย 
 -ควรเป็นห้องที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือเฟอร์นิเจอร์กีดขวาง 
 -หน้าต่างมีขนาดใหญ่ ให้แสงสว่างและแสงแดดผ่านเข้ามาให้เห็นวิวภายนอก 
 -มีตู้หรือชั้นหนังสือ 
 -พื้นที่ควรมีกิจกรรมต่างๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น สันทนาการ และบันเทิง อ่านหนังสือ 
ดูโทรทัศน์ นั่งเล่น ฯลฯ 
 -เปิดโล่งต่อทะลุถึงส่วนอื่นๆ ของบ้านให้ลูกหลานเดินผ่านมองเห็นได้ง่ายเพื่อส่งเสริม
การพบปะพูดคุยของสมาชิกในครอบครัว 

พื้น 
 -มีระดับเรียบไม่มีขั้นที่จะท าให้สะดุดล้ม 
 -ไม่ลื่น 
 -ท าความสะอาดง่าย เช็ดล้าง 
 -ไม่เก็บฝุ่น 

-ไม่เย็นเท้า 
-มีรอยต่อน้อย 

ผนัง 
- ไม่จับฝุ่น 

 - มีที่ติดรูป ร าลึกความหลังถึงยามหนุ่มหล่อ สาวสวย นาฬิกา ฯลฯ 

เพดาน 
 - เกลี้ยงไม่จับฝุ่น 
 - อาจมีสิ่งประดับที่ท าให้ดูสวยงาม แต่ไม่รกรุงรัง 
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บันได 
 - ลูกนอน กว้างอย่างน้อย 25 เซนติเมตร ลูกตั้งอย่างสูงเกิน 18 เซนติเมตร 
 - มีราวจับมั่นคงสูง 80 – 90 เซนติเมตร 
 - ช่องก้าวเท้ามีระยะความสูงต่อขั้นบันไดพอเหมาะสม 
 - มีที่พักของช่องบันไดในแต่ละช่วงของบันไดอย่างเหมาะสม 

ก๊อกน้ า 
 - เป็นหัวเดียวผสม เพื่อป้องกันน้ าร้อนลวก 

สวิตซ ์
 - สูงไม่เกิน 3 ฟุต เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อม 

ปลั๊กไฟ 
 - อย่างน้อย 1.5 ฟุต จากพ้ืนเพื่อหลีกเลี่ยงการก้ม 

ลูกบิด 
 - ขนาดใหญ่ 

หน้าต่าง 
 - ไม่ควรสูงเกินไป 
 - ท าให้สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ง่าย และไม่ควรฝืดหรือลื่นเกินไป 

ประต ู
 - ถ้ากรณีมีธรณีประตูหรือพ้ืนที่ต่างระดับ ไม่ควรสูงเกิน 8 เซนติเมตร 
 - มีขนาดกว้างเป็นพิเศษ เพื่อให้ล้อรถเข็นผ่านได้ 
 - ไม่มีธรณีประตู ซึ่งท าให้สะดุดหกล้มได้ง่าย 
 - ใช้บานเลื่อน ซึ่งปิด/เปิดได้ง่าย 

แสงไฟ 
 - สวิตซ์ไฟควรอยู่ในจุดที่ผู้สูงอายุปิด/เปิดได้สะดวก 
 - ควรมีแสงไฟจากภายนอก สาดเข้ามาในกรณีที่ไฟในบ้านเสีย 
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เฟอร์นิเจอร์ 
 - จัดหาให้ใช้ได้สะดวก เรียบง่าย และมีประโยชน์มากที่สุด 
 - ควรมีความแข็งแรงอดทน 
 - น้ าหนักเบาแต่ไม่ลื่นง่าน 
 - ท าความสะอาดง่าย 
 - เก้าอี้ควรมีพนักพิงศีรษะ และที่พักแขน มีฐานกว้างเพื่อป้องกันการล้มไม่ควรมีน้ าหนักเบา 
 - ตู้หรือกระจกต้องไม่สูงหรือต่ าเกินไปและใกล้ตู้เสื้อผ้า 
 - เฟอร์นิเจอร์ไม่มีเหลี่ยมไม่มีคม 

- จัดตู้ยารักษาโรค อุปกรณ์การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ยารักษาโรค ยาเฉพาะตัวกรณี
ฉุกเฉินให้อยู่ในจุดที่ทันต่อเหตุการณ์และจัดเก็บไว้ในสถานที่มีความเหมาะสมด้วย 

 - อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดต้องท างานร่วมกันกับเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างทันท่วงที 
....................................................................... 

     
หมายเหตุ               ควรพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก 
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