
รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

และแกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
โดยกรมกิจการผูสูงอายุ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง A

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ
ออกตามความในพระราชบัญญตัผิู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะอนกุรรมการตดิตามสทิธผิู้สงูอายุตามพระราชบัญญตัิ
ผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
โดยกรมกิจการผู้สงูอายุ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องB

รวมกฎหมาย / ประกาศ / ระเบียบ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญตัผิู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จัดพิมพ์โดย

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ที่อยู่

กรมกิจการผูส้งูอาย ุ๑๐๓๔ อาคารกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (อาคารใหม่) ชัน้ ๖

ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทรศัพท์  :  ๐-๒๖๔๒-๔๓๓๖-๙

โทรสาร  :  ๐-๒๖๔๒-๔๓๓๗

Website  :  https://www.dop.go.th

E-mail  :  older@dop.mail.go.th, saraban@dop.mail.go.th



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง C

ค�าน�า
 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๐ ตอนที่ 

๑๓๐ ก ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยมีสาระส�าคัญ ๔ เรื่อง คือ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) สิทธิผู้สูงอายุ การลดหย่อน

ภาษีเงินได้ และกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายจาก     

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะต้องออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ เพ่ือรองรับการด�าเนินงาน

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ในฐานะ

หน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย จึงได้ทบทวนและรวบรวมกฎหมาย/ประกาศ/

ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง ที่มีการบังคับใชม้าเปน็ระยะเวลาหนึง่แล้ว เพื่อให้ทราบถึงผลการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานในการน�ากฎหมายไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม โดยหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ

๒๕๖๕

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องD

สารบญั

ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี
เรื่อง การก�าหนดหน่วยงานผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี
เรื่อง การก�าหนดหน่วยงานผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี
เรื่อง การก�าหนดหน่วยงานผู้มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ตารางก�าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับ
การคุ้มครองการส่งเสริม และการสนบัสนนุผู้สงูอายใุนด้านต่าง ๆ 

สทิธผิู้สงูอายุ

มาตรา ๑๑ (๑)

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้ 

 โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘

- ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้ 

 โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เรื่อง การบริการเพื่อความสะดวก

 และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ

- ประกาศฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การให้บริการผู้สูงอายุ     

 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓

- แนวทางการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม

 การสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๑ (๑) (๘) (๙) ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- ประกาศส�านักงานแพทย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการ

 ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องข

หน้า
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๑๖



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง E

สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ค

หน้า

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน

 ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการศึกษา 

 และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพ

 หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม          

- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 

 การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ (๒)

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริม และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

 การด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ

- ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง 

 การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

- ประกาศส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

 การคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุในการพระพุทธศาสนา และข้อมูลข่าวสาร

 ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต

มาตรา ๑๑ (๓)

- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม 

 และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม

- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท�า

มาตรา ๑๑ (๔)

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง

 และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 

มาตรา ๑๑ (๕) (๖)

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการอ�านวยความสะดวก

 และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น

๑๗

๑๙

๒๔

๒๕

๒๘
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๓๘



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องF

สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องง

หน้า

- ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

 ส�าหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรส�าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒

- กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการ

 หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘

- กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

 และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔         

- ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 กับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งการขนส่งสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง การก�าหนด (ส�ารอง) ที่นั่งส�าหรับ

 พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้สูงอายุ บนรถโดยสารประจ�าทาง หมวด ๑ และหมวด ๔

- กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย

 และทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 ภายในเขตระบบรถไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๔๗

- ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการก�าหนดอัตราค่าโดยสาร 

 วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก�าหนดประเภทบุคคล ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช�าระ

 ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๖๓

- ค�าสั่งฝ่ายการเดินรถ ที่ พ.๕/ดส.๑/๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในด้านการช่วยเหลือคนพิการ 

 ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์

- ค�าสั่งฝ่ายบริการโดยสาร ที่ พ.๕/ดส.๔๗/๖/๒๕๖๐ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการส�ารองที่

 พระภิกษุสามเณร คนพิการ ผู้สูงอายุ ตรฟ.และผู้ปฏิบัติงานบนขบวนรถ

- ประกาศบริษัทขนส่ง จ�ากัด เรื่อง การลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ

- ค�าสั่งฝ่ายบริหารเดินรถ ที่ ๘/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออ�านวยความสะดวก

 ผู้พิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

- ประกาศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง 

 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ

๔๐

๔๔

๖๐

๗๑

๗๓

๗๕

๘๒

๘๔

๘๖

๙๐

๙๑

๙๒



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง G

สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ

หน้า

มาตรา ๑๑ (๗) 

- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

 ให้แก่ผู้สูงอายุ

- ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน

 ในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้แก่ผู้สูงอายุ

- ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

 และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑

- ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง การยกเว้นค่าบริการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว

 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ก�าหนดอัตราค่าบ�ารุงและค่าบริการ

- ประกาศอัตราค่าบริการสวนสัตว์ ฟรีค่าเข้าสวนสัตว์ส�าหรับผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

มาตรา ๑๑ (๘)(๙) 

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของส�านักงานอัยการสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ

 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ (๑๐) 

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม 

 และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

- ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑๑ (๑๑) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๕

๙๖

๙๗

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๕

๑๑๒

๑๑๖

๑๒๓

๑๒๙

๑๓๔

๑๓๖

๑๓๘



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องH

สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องฉ

หน้า

มาตรา ๑๑ (๑๒) 

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุน

 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

มาตรา ๑๑ (๑๓) 

- ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง 

 การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในการจัดบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว

 และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

- ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ 

 โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

 วิธีการ และเงื่อนไขการส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ

 และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

 ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง                

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดกิจการ

 ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอ�านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒

- การก�าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ์ วิธีการ 

 เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๑๓

- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน 

 การเก็บรักษาเงิน การจัดหาประโยชน์ และการจัดการกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดท�า

 รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๘

- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญของกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๔๑

๑๔๕

๑๔๘

๑๕๐

๑๕๒

๑๕๔

๑๕๖

๑๖๐

๑๖๕

๑๖๙



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง I

สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ช

หน้า

- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับเงิน 

 การจัดสรรเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

 ที่มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๖๑

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดเก็บ การน�าส่งเงิน การยกเว้น การลดหย่อน และการขอคืน 

 เงินบ�ารุงกองทุนผู้สูงอายุ ส�าหรับสินค้าสุราและยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุน

 ทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่ให้การสนับสนุน

 ทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒)

- ข้อก�าหนดกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม ผู้ค�้าประกันและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

 ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรา ๑๗

- มาตรา ๔๗ (๑) (ญ) แห่งประมวลรัษฎากร ลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ 

 รวมทั้งบิดามารดาของ สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาท โดยมีอายุหกสิบปีขึ้นไป 

 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ 

 ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๖) เรื่องก�าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหัก ลดหย่อนค่าอุปการะ

 เลี้ยงดูบิดามารดา ของผู้มีเงินได้รวมทั้งบิดามารดาของ สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้)

- พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๓๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 เป็นจ�านวนสองเท่า ส�าหรับรายจ่าย ที่จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างกรณีจ้างงาน ผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์

 เข้าท�างาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศก�าหนด (ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

 เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๐) เรื่องก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ 

 นิติบุคคลส�าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป)

๑๗๒

๑๗๕

๑๗๘

๑๘๔

๑๘๕

๑๙๐

๑๙๕
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สารบญั (ต่อ)

รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซ

หน้า

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ๒)

 พ.ศ. ๒๕๖๓

- กฎกระทรวงก�าหนดให้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นกิจการอื่นในสถานประกอบ

 การเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓

- กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการ

 เพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๓

- กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและการช�าระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลักในการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบยีบ
เพื่อรบัรองการด�าเนินงานตามพระราชบญัญตัผิู้สงูอาย ุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค�าสั่งคณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาติที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการตดิตามสทิธผิู้สงูอายุ
ตามพระราชบัญญตัผิู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๐๑

๒๐๔

๒๐๗

๒๑๓

๒๑๖

๒๒๘

๒๓๒

๒๓๕
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ 

ดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการ
เก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๒ ให้การดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุ 
ในด้านต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยู่ในอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  อํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินการดังกล่าวเฉพาะภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ  หรือการควบคุม  หรือการกํากับดูแล 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ ๓ ให้บรรดาประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม
และการสนับสนุนผู้สูงอายุของหน่วยงานตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   
ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ที่ใช้อยู่ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม 

และการสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยงานผู้ มีอํานาจหน้าที่ รับผิดชอบดําเนินการ 
เก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ  เร่ือง  การจ่ายเงิน  
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตาม  (๑๑/๑)  ของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ  
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่  ๑๖  ของตารางแนบท้ายประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เร่ือง  กําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และ  
การสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความตามตาราง  
แนบท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การก าหนดหนว่ยงานผู้มีอ านาจหนา้ที่รบัผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกบัการคุ้มครอง  การส่งเสริม 
และการสนบัสนนุผู้สูงอายุในด้านตา่ง ๆ  ตามพระราชบัญญตัิผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

ในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ครั้งที่  3/2561  เม่ือวันที่  5  กรกฎาคม  2561  
ท่ีประชุมได้เห็นชอบให้ก าหนดสิทธิเพ่ิมให้แก่ผู้สูงอายุตามมาตรา  11  (13)  ของพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  โดยการก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  
การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง  ๆ  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  และมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมล าดับที่  ๒๑  ของตารางแนบท้ายประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนด
หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริมและการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยให้ใช้ความ 
ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  20  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖1 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๙๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   สิงหาคม   ๒๕๖๒
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ตารางกาํหนดหนวยงานรบัผดิชอบดาํเนนิการเกี่ยวกบัการคุมครอง การสงเสรมิ 
และการสนบัสนนุผูสงูอายใุนดานตางๆ  

 

ลําดับท่ี  สิทธทิี่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนบัสนนุ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่
จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณี
พิเศษ มาตรา ๑๑(๑) 

หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข ในสังกัด  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงกลาโหม  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
- กรุงเทพมหานคร  
- รัฐวิสาหกิจ 

2 การศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                   

3 การศาสนาตามมาตรา ๑๑ (๒) - กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
- สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

4 ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
ตามมาตรา ๑๑ (๒) 

หน่วยงานท่ีให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในสังกัด 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่ เหมาะสม 
ตามมาตรา ๑๑(๓) 

หน่วยงาน ท่ี ให้บริการ เกี่ ยว กับการ
ประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ ในสังกัด 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6 การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย  
หรือชุมชนตามมาตรา ๑๑ (๔)  

หน่วยงานที่ให้บริการด้านการพัฒนา
ตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสั งคม  การรวมกลุ่ ม ในลักษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน ในสังกัด  
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์  

ตารางก�าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบด�าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสรมิ
และการสนบัสนนุผู้สงูอายุในด้านต่างๆ

พิเศษ มาตรา ๑๑ (๑)

หน่วยงานที่ให ้บริการทางการศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่ให ้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชวีติในสงักดั

ตามมาตรา ๑๑ (๓)
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ลําดับท่ี  สิทธทิี่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนบัสนนุ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

- กระทรวงวัฒนธรรม  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในอาคาร หรือสถานท่ี ตามมาตรา ๑๑ (๕) 
 
 

- กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย 
- กรุงเทพมหานคร 
- เมืองพัทยา 

8 การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ใน
ยานพาหนะตามมาตรา ๑๑ (๕)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยใน
ยานพาหนะ ในสังกัด  
- กระทรวงคมนาคม  
- กรุงเทพมหานคร 

9 การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย ใน
การบริการสาธารณะอ่ืนตามมาตรา ๑๑ (๕)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอํานวย
ความ สะดวกและความปลอดภัยในการ
ให้ บริ ก าร  สาธารณะ อ่ืน  ในสั ง กั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์ 

10 การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตาม
ความเหมาะสม มาตรา ๑๑ (๖) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการ
ยานพาหนะ ในสังกัด 
- กระทรวงคมนาคม 
- กรุงเทพมหานคร 
- รัฐวิสาหกิจ 

11 การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐตามมาตรา 
๑๑ (๗) 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
อ งค์ ก รปกค รอ ง ส่ วนท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บค่าเข้าชมสถานที่ 

12 การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการ
ถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้งตาม
มาตรา ๑๑ (8) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูก
ทารุณกรรมหรือ แสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ถูกทอดทิ้ง ในสังกัด 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงยุติธรรม 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถาน
สงเคราะห์คนชราอยู่ในความรับผิดชอบ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง6

ลําดับที่  สิทธทิี่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนบัสนนุ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

13 การให้คําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในทางคดีตามมาตรา ๑๑ (9) 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ปรึกษา 
หรือดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี
ในสังกัด 
- กระทรวงยุติธรรม 
- สํานักงานอัยการสูงสุด 
- สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

14 การให้คําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวตาม
มาตรา ๑๑ (9) 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้คําแนะนํา ปรึกษา 
หรือดําเนินการอ่ืนที่ เกี่ยวข้องในการ
แก้ ไ ข ปัญหา  ครอบค รั ว  ใ น สั ง กั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์ 
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การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่มให้
ตามความจําเป็นอย่างทั่วถึงตามมาตรา ๑๑ (๑๐) 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ด้านการสงเคราะห์ 
ที่ พักอาศัย  อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม  
ในสังกัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

16 การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรมตามมาตรา ๑๑ (๑๑) 

-  หน่วยงาน ท่ีมีหน้ าที่ เกี่ ยว กับการ
สงเคราะห์ เบ้ียยังชีพในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

17 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตาม
มาตรา ๑๑ (๑๒) 

หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ด้านการสงเคราะห์
ในการจัดการศพตามประเพณีในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

18 การจัดบริการสถานท่ีท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการตามที่ คณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา  
๑๑ (๑๓) 

หน่วยงานที่จัดบริการสถานที่ท่องเท่ียว 
การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
ในสังกัด 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- รัฐวิสาหกิจ 

19 การจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกด้าน
พิพิธ ภัณฑ์  โบราณสถาน  หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ตามท่ีคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 

หน่วยงานที่จัดบริการด้านพิพิธภัณฑ์ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
และ การจัดกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะ 
และ  วัฒนธรรม  ในสั งกัดกระทรวง
วัฒนธรรม 
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การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเก่ียวกับสิทธิที่ได้รับ 
ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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ลําดับท่ี  สิทธทิี่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนบัสนนุ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

21 การได้รับการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะ พ่ึงพิง ตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์ 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่  สิทธทิี่ผูสู้งอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม 

และการสนบัสนนุ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

21 การได้รับการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ 
ที่มีภาวะ พ่ึงพิง ตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์ 
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรา ๑๑(๑)
การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสขุ

ที่จดัไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเรว็เป็นกรณีพเิศษ
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 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  การบรกิารทางการแพทยและการสาธารณสขุที่จัดไวโดยใหความสะดวกและรวดเร็วแก 

ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
และขอ  ๒  แหงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดใหหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหหนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของรัฐใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข 
แกผูสูงอายุ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไปในแผนกผูปวยนอก 
(๒) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ  โดยปดประกาศไวใหชัดเจน 

และใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
สุชัย  เจริญรตันกุล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง10

 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงกลาโหม 
เรื่อง  การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว 

แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๑๑  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
และข้อ  ๒  แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม  ให้บริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ  ยกเว้นกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ  การรบ  หรือสงคราม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีช่องทางเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก 
(๒) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  โดยปิดประกาศไว้ให้ชัดเจน  

และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 11



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง12



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 13



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง14

แนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม 
การสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๑ (๑) (๘) (๙) 

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑. จัดช่องทางพิเศษให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการจากนักสังคมเคราะห์ได้สะดวกและรวดเร็วเป็นพิเศษ  

เพ่ือผู้สูงอายุไม่ต้องรอนาน โดยจัดคิวให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นล าดับต้น และกรณีเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ค่อยได้ อาท ินั่งรถเข็น จะได้รับบริการทันท ี

๒ . แนะน าเรื่ องเบี้ ยยั งชีพแก่ผู้ สู งอายุทุกคนที่มีสิทธิ ได้ รับเบี้ ยยั งชีพฯ  รวมทั้ งช่ วยประสาน  
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพฯ ตามสิทธิ 

๓. ให้บริการปรึกษาและบริการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว  
ปัญหาอารมณ์จิตใจ ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ 

๔. ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เช่น 
ประสานงานช่วยเหลือด้านกฎหมายส่งต่อเข้าสถานสงเคราะห์ติดตามญาติ ฯลฯ 

๕. ข้าราชการต ารวจที่อยู่ในราชการและเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีห้องตรวจที่ให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ครบวงจร คือคลินิคต ารวจ 

๖. ข้าราชการต ารวจซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ได้มีห้องตรวจที่ให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
ครบวงจร คือห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

๗. กรณีผู้ป่วยเร่งด่วนจัดพบแพทย์โดยไม่รอเวชระเบียน 
๘. ได้มีการจัดช่องทางพิเศษในกรณีสูงอายุนั่งรถเข็นหรือเปลนอน ให้พบแพทย์โดยเร็วไม่ต้องรอคิวตรวจ 
๙. จัดที่พักผ่อนระหว่างรอพบแพทย์ 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้วางแผนด าเนินการบริการทางการแพทย์ 

แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้ 
๑. จัดช่องทางบริการให้ความสะดวก รวดเร็วและครบวงจร (One StopService) 
๒. จัดเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือให้การช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 
๓. จัดให้มีที่จอดรถแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
๔. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนระหว่างรอรับบริการทางการแพทย์ 
๕. จัดท าป้ายประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ 

  



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 15



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง16



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 17



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง18



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 19



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง20



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 21



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง22



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 23

มาตรา ๑๑ (๒)
การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสาร

ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชวีติ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง24

 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการส่งเสริม  และสนับสนุน 

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
 

 

อาศั ยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๒)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔   
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง   
การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ   
การดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
(๑) ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ   
(๒) จัดมุมบริการข้อมูลข่าวสาร  มุมความรู้สําหรับผู้สูงอายุ 
(๓) จัดให้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อหลากหลายรูปแบบ  

เพื่อให้เข้าถึงผู้สูงอายุ  และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 
(๔) ผลิตสื่อที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
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มาตรา ๑๑ (๓)
การประกอบอาชีพหรอืฝึกอาชีพที่เหมาะสม
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Àπâ“ 7

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Ú˜ °—π¬“¬π ÚıÙ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß·√ßß“π
‡√◊ËÕß °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√§ÿâ¡§√Õß

°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–Ωñ°Õ“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¢âÕ Ù ¢Õßª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥

Àπà«¬ß“π√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ.». ÚıÙˆ

≈ß«—π∑’Ë Ú¯ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π®÷ßÕÕ°

ª√–°“»‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¢âÕ Ú °“√§ÿâ¡§√Õß °“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æÀ√◊Õ

Ωñ°Õ“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„Àâ¥”‡π‘π°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) „Àâ ”π—°ß“π®—¥À“ß“π∑ÿ°·Ààß®—¥„Àâ¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë„π°“√„Àâ§”ª√÷°…“·π–π”

‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ≈“¥·√ßß“π·≈–∫√‘°“√®—¥À“ß“π∑’Ëµ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√

¢ÕßºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Ú) ®—¥Õ∫√¡∑—°…–Õ“™’æÀ√◊ÕΩñ°Õ“™’æ„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ“¡Õ—∏¬“»—¬

(Û) ®—¥„Àâ¡’»Ÿπ¬å°≈“ß¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß°“√Õ“™’æ·≈–µ”·Àπàßß“π ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

‡ªìπ°“√‡©æ“– ≥  ”π—°ß“π®—¥À“ß“π∑ÿ°·Ààß

(Ù) ®—¥À“Õ“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡µ“¡§«√·°àÕ—µ¿“æ„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
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Àπâ“ 8

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Òˆ ß Ú˜ °—π¬“¬π ÚıÙ˜

¢âÕ Û  π—∫ πÿπ„Àâ à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ·≈–¿“§‡Õ°™π¡’ à«π√à«¡

‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ“™’æ·≈–ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë‡À¡“– ¡„Àâ·°àºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‚¥¬„Àâ‰¥â√—∫

 ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“Ωï¡◊Õ·√ßß“π

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Òˆ °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜

Õÿ‰√«√√≥ ‡∑’¬π∑Õß

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß·√ßß“π
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รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 33



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง34

มาตรา ๑๑ (๔)
การพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางสงัคมการรวมกลุ่มในลกัษณะเครอืข่ายหรอืชมุชน



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 35

 หนา   ๓๖  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง

การสงเสริม  และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม  การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

 
 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๑๑  (๔)  มาตรา   ๑๑   วรรคสาม   และมาตรา   ๒๔   
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบขอ  ๑๑ (๑)  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  
เรื่อง  กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ลงวันที่   
๒๘  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง  การสงเสริมและการสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน” 

ขอ ๒ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  
และผูสูงอายุรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาตนเอง  และ
การพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชนใหสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง  เชน  การบริหารจัดการ   
การประสานงาน  การจัดกิจกรรม  และการดําเนินงานดานการเงิน  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ผูสูงอายุและความพรอมของชุมชน  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอ ๓ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  สงเสริม  สนับสนุน 
ดานความรู  ความเขาใจ  การใหคําปรึกษา  ตลอดจนทรัพยากรดานบุคลากรและวัสดุอุปกรณ  เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาตนเอง  และการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชนเขมแข็ง  และสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเอง 

ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  
ประสานกับกรุงเทพมหานคร  เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  และหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประสานงาน   สงเสริม  และสนับสนุน 
การเชื่อมโยงเครือขายงานดานการพัฒนาตนเอง  และการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชนระดับตําบล  
อําเภอ  และจังหวัด 
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 หนา   ๓๗  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   ประสานกับ
กรุงเทพมหานคร  เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๕ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ประสานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสรรหาและจัดทําทะเบียนผูสูงอายุ  ซึ่งเปนผูท่ีมีความรู  ความสามารถเปน
ภูมิปญญาทองถิ่น  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการถายทอดภูมิปญญาแกสังคมตอไป 

ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  
ประสานกับกรุงเทพมหานคร  เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๖ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  
และผูสูงอายุ  จัดทําทะเบียนองคกรผูสูงอายุและองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ  เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานและสรางเครือขายในทุกระดับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

สรอรรถ  กลิน่ประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 37

มาตรา ๑๑ (๕)
การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรง
แก่ผู้สงูอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรอืการ

บริการสาธารณะอื่น

มาตรา ๑๑ (๖)
การช่วยเหลือด้าน

ค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง38

 หนา   ๓๔  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง

การสงเสริม  และการสนับสนุนการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง
แกผูสูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑ (๕)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญติั
ผูสูงอายุ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบขอ  ๑๑ (๒)  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่   ๒๘  กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๔๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนการอํานวย
ความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในการบริการสาธารณะอื่น” 

ขอ ๒ การบริการสาธารณะอื่น  หมายความวา  การดําเนินการใด ๆ  ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการคุมครอง  การสงเสริม
และการสนับสนุน  โดยไดรับความสะดวกและความปลอดภัยในการดําเนินการนั้น ๆ 

ขอ ๓ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดสถานที่  โตะ  เกาอี้  ใหบริการสําหรับผูสูงอายุไวเปนสัดสวนในสํานักงาน 
(๒) ใหบริการแกผูสูงอายุเปนลําดับตนหรือเปนกรณีพิเศษ  โดยเนนบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(๓) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ  เชน  รถเข็นนั่ง  ไมเทา  ราว  อุปกรณในหองน้ํา 
(๔) จัดทําแผนผังชองทางการใหบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
(๕) เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ  รวมท้ังรณรงคและประชาสัมพันธให

หนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดใหตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุ 

(๖) จัดทําโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ใหบริการแกผูสูงอายุท่ีอยูในพื้นที่  เชน  การออกหนวยเคลื่อนที่ 

ขอ ๔ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  และหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ  ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) จัดสถานที่  โตะ  เกาอี้  ใหบริการสําหรับผูสูงอายุไวเปนสัดสวนในสํานักงาน 
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 หนา   ๓๕  
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๘ 

 

(๒) ใหบริการแกผูสูงอายุเปนลําดับตนหรือเปนกรณีพิเศษ  โดยเนนบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(๓) จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ  เชน  รถเข็นนั่ง  ไมเทา  ราว  อุปกรณในหองน้ํา 
(๔) จัดทําแผนผังชองทางการใหบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
(๕) เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ  รวมทั้งรณรงคและประชาสัมพันธให

หนวยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดใหตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุ 

(๖) จัดทําโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ใหบริการแกผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่  เชน  การออกหนวยเคลื่อนที่ 

(๗) จัดทํามาตรฐานในการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในสถานสงเคราะห 
(๘) จัดสถานที่ของหนวยงานใหผูสูงอายุจัดกิจกรรม  หรือประชุม  หรือเปนศูนยกลางในการ

ดําเนินงานของผูสูงอายุ 
ขอ ๕ ใหสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน  (ศพค.)  ซึ่งเปนองคกรประชาชนภายใตการสนับสนุนและกํากับขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพ่ือเปนศูนยเฝาระวังปญหาของผูสูงอายุและครอบครัว 

ขอ ๖ ใหการเคหะแหงชาติ จัดสถานที่และใหมีอุปกรณสําหรับบริการผูสูงอายุท่ีอยูอาศัยใน
พ้ืนที่ของชุมชนการเคหะแหงชาติ 

ขอ ๗ ใหสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และ
ผูสูงอายุ  เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ  รวมทั้งรณรงคและประชาสัมพันธใหหนวยงาน
ของรัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุ 

ขอ ๘ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  อํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุในหมูบาน  โดยเฉพาะผูสูงอายุท่ียากจนและประสบปญหาในการเดินทางมาขอรับบริการ  โดยทํา
หนาที่รับเรื่อง สอบขอเท็จจริงเบื้องตน  และประสานงานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด  และหนวยงานตาง ๆ  รวมทั้งประสานการจัดหาพาหนะเดินทางนําผูสูงอายุไปรับบริการ
หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

สรอรรถ  กลิน่ประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 

และการเสริมสรา้งชุมชนที่เป็นมติรส าหรบัผู้สูงอายุ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

โดยที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุก าหนดให้กรมกิจการผู้สูงอายุมีอ านาจหน้าที่  ส่งเสริม  สนับสนนุ  
พัฒนาศักยภาพ  พัฒนามาตรการ  กลไก  มาตรฐาน  การจัดสวัสดิการ  คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  
และนวัตกรรมองค์ความรู้  รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบกับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการคุ้มครองส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้สะดวก  เหมาะสม  ปลอดภัย  และสุขอนามัย  และเพ่ืออ านวย
ความสะดวก  และความปลอดภัยในการใช้สถานที่สาธารณะ  หรือสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ  พ.ศ.  2534  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  จึงได้ก าหนด
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรส าหรับผู้สูงอายุ    
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  และมีสัญชาติไทย 
“การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  การเพ่ิมเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  

เปลี่ยนแปลง  หรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด  โดยอาศัยการออกแบบ  การซ่อมแซม   
การก่อสร้าง  การใช้เทคโนโลยี  หรือวิธีการอื่นใด  เพื่อให้ผู้สูงอายุด ารงชีวติในที่อยู่อาศัยนัน้ได้โดยสะดวก  
เหมาะสม  ปลอดภัย  และสุขอนามัย 

“การเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร”  หมายความว่า  การเพ่ิมเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  เปลี่ยนแปลง  
หรือดัดแปลงสถานที่สาธารณะ  หรือสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุทั้งชุมชนในเขตเมืองและชนบท  
โดยอาศัยการออกแบบ  การซ่อมแซม  การก่อสร้าง  การใช้เทคโนโลยี  หรือวิธีการอื่นใด  ซึ่งด าเนินการ
ตามกฎกระทรวง  ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  
พ.ศ.  2548  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  เพ่ืออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการใช้สถานที่สาธารณะ  หรือสถานที่จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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“หน่วยงานบริการในพ้ืนที่”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล  
เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร  เมืองพัทยา  และให้หมายความรวมถึงองค์กรภาครัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ประกาศก าหนด   

“ส านักงานเขต”  หมายความว่า  ส านักงานเขตทุกเขตในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ข้อ ๔ ให้อธิบดี  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจก าหนดแนวทางปฏิบัติ  

แบบเอกสาร  และเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอาย ุ
 
 

ข้อ ๕ ผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิตามหมวดนี้ต้องเข้าหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีฐานะยากจน  หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ   
(๒) ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ  หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
(๓) ที่อยู่อาศัย  ไม่มั่นคง  ไม่เหมาะสม  หรือไม่ปลอดภัยกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ  กรณี 

ที่อยู่อาศัยและ/หรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาท   ต้องอาศัยอยู่จริง 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย   

หมวด  ๒ 
การเสริมสรา้งชุมชนที่เป็นมติรกบัผู้สูงอายุ 

 
 

ข้อ 6 สถานที่ที่จะได้รับการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ  หรือสถานที่สาธารณะที่ผู้สูงอายุเข้ามาใช้ประโยชน์ 
(๒) มีลักษณะไม่มั่นคง  ไม่เหมาะสม  หรือไม่ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ 
(๓) ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

หมวด  ๓ 
การยื่นค าขอ  และการอนุมตัิ 

 
 

ข้อ 7 ผู้สูงอายุ  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรือบุคคลใดที่ประสงค์ขอรับการปรับสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยตามข้อ  ๕  หรือผู้สูงอายุ  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  เจ้าของสถานที่  หรือหน่วยงานของรัฐที่ประสงค์
จะขอรับการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรตามข้อ  ๖  ให้ยื่นค าขอต่อหน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๖
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(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นค าขอต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค  หรือส านักงานเขตตามภูมิล าเนา   

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือหน่วยงานบริการในพ้ืนที่ 

ข้อ 8 เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  7  แล้วให้เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริงและพิจารณาถึงความจ าเป็น
และความเหมาะสม  และรวบรวมข้อมูล  พร้อมทั้งอาจขอให้ส่งเอกสารเพ่ิมเตมิเท่าที่จ าเปน็เพ่ือประโยชน์
ในการพิจารณาช่วยเหลือผู้สูงอายุ   

ข้อ 9 ให้ผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างเป็นผู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  ได้แก่  ผู้มีอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้

ความช านาญ  หรือผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือผู้ที่ผ่านการอบรมการปรับ
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 

(๒) การเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ได้แก่  ผู้มีอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความช านาญ  
โดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   

กรณีที่ไม่มีผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างในพ้ืนที่สามารถใช้ผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างในพ้ืนที่อื่นได้ 
ข้อ 10 การพิจารณาอนุมัติในกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น 

ผูพิ้จารณาอนุมัติ  ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง 

โดยกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบ 
ข้อ 1๑ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือหน่วยงานบริการในพ้ืนที่  เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแล้วแต่กรณี   

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  ด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบทางราชการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบทางราชการ 

กรณีหน่วยบริการในพ้ืนที่ด าเนินการ  ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สนับสนุนงบประมาณโดยจ่ายเงินตามระเบียบ
ทางราชการ   

้หนา   ๗
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ข้อ ๑๒ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือหน่วยบริการในพื้นที่  ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ
และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น   

หมวด  ๔ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ 1๓ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  รายงานผลการด าเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ   
และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ  ภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน  แบบประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ  พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน  รวมทั้งภาพถ่ายก่อนด าเนินการ  และ 
หลังด าเนินการแล้วเสร็จ   

ข้อ 1๔ ให้หน่วยงานบริการในพ้ืนที่  รายงานผลการด าเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  และการเสริมสร้างชุมชนท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ให้หน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณ  ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน  
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุ  พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน  รวมทั้งภาพถ่ายก่อนด าเนินการ  
และหลังด าเนินการแล้วเสร็จ 

ข้อ 1๕ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หน่วยงานบริการในพ้ืนที่  ด าเนินการส ารวจความต้องการในการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ตามแบบส ารวจ  และรายงานให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ  ภายใน
วันที่  30  กันยายนของทุกปี  โดยใช้กลไกของคณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย  ระดับจังหวัด  ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๑๖ วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

ไพรวรรณ  พลวัน 
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอาย ุ

้หนา   ๘
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร 

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา   ๘   (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ   (๙)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา”  หมายความวา  สวนของ

อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอกอาคาร  
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ลิฟต”  หมายความวา  อุปกรณท่ีใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน  
แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

“พ้ืนผิวตางสัมผัส”  หมายความวา  พ้ืนผิวท่ีมีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 

“ความกวางสุทธิ”  หมายความวา  ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก 
สิ่งใด ๆ  กีดขวาง 

ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ในบริเวณที่เปดใหบริการแก 
บุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  ศูนยบริการสาธารณสุข  สถานีอนามัย  อาคารที่ทําการ 
ของราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐที่ จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย   สถานศึกษา   หอสมุดและ 
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ  สถานีขนสงมวลชน  เชน  ทาอากาศยาน  สถานีรถไฟ  สถานีรถ  ทาเทียบเรือ  
ท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) สํานักงาน  โรงมหรสพ  โรงแรม  หอประชุม  สนามกีฬา  ศูนยการคา  หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ  ท่ีมีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 

 
หมวด  ๑ 

ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ขอ ๔ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามสมควร  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ

คนชรา 
(๓) สัญลักษณ  หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ  และคนชรา 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง46

หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ  เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามขอ  ๔  ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีนํ้าเงิน  หรือเปน 
สีนํ้าเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 

ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมี
ความชัดเจน  มองเห็นไดงาย  ติดอยูในตําแหนงท่ีไมทําใหสับสน  และตองจัดใหมีแสงสองสวาง 
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
หมวด  ๒ 

ทางลาดและลิฟต 
 

ขอ ๗ อาคารตามขอ   ๓   หากระดับพื้นภายในอาคาร   หรือระดับพื้นภายในอาคาร 
กับภายนอกอาคาร  หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นท่ีตางระดับกัน  แตถามีความตางระดับกันไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน  ๔๕  องศา 

ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมลื่น 
(๒) พ้ืนผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันตั้งแต  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) มีพ้ืนที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๒  และมีความยาวชวงละไมเกิน  ๖,๐๐๐  

มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  
มิลลิเมตร  คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา   ๕๐  
มิลลิเมตร  และมีราวกันตก 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต  ๒,๕๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีราวจับท้ังสองดานโดยมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทําดวยวัสดุเรียบ  มีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลม  โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๓๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน   

๔๐  มิลลิเมตร 
 (ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
 (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา  ๕๐  มิลลิเมตร  มีความสูง

จากจุดยึดไมนอยกวา  ๑๒๐  มิลลิเมตร  และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
 (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง  และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค

ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
 (ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา  ๓๐๐  

มิลลิเมตร 
(๘) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา 

ขอ ๙ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีจํานวนชั้นต้ังแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด 
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 

ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น  มีระบบควบคุมลิฟต
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถควบคุมไดเอง  ใชงานไดอยางปลอดภัย  และจัดไวในบริเวณ
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถใชไดสะดวก 

ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีชองประตูดานนอกของลิฟตท่ีจัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราใชได 

ขอ ๑๐ ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดท่ีมีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  
๑,๔๐๐  มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และตองมีระบบแสง
เพ่ือปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 

(๓) มีพ้ืนผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง  ๓๐๐  มิลลิเมตร  และยาว  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) ปุมกดเรียกลิฟต   ปุมบังคับลิฟต   และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น 
ไมเกินกวา  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร  และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา  ๔๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ี
หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 

 (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๐  มิลลิเมตร  มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม  
เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 

 (ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต  โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  

และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง  ๆ  เมื่อลิฟตหยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริ เวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยู 

ในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน 
(๘) ในกรณีท่ีลิฟตขัดของใหมีท้ังเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง  เพื่อให 

คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ  และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ 
ใหคนพิการทางการไดยินไดทราบวาผู ท่ีอยูข างนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลัง 
ใหความชวยเหลืออยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได  โดยตองอยูสูงจาก
พ้ืนไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตูลิฟต 
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

 
หมวด  ๓ 
บันได 

 
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชได 

อยางนอยชั้นละ  ๑  แหง  โดยตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง  โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗) 
(๔) ลูกต้ังสูงไมเกิน  ๑๕๐  มิลลิเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวนท่ีขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว

เหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๘๐  มิลลิเมตร  และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได  ในกรณีท่ี
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร 

(๕) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุท่ีไมลื่น 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดท่ีเชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

 
หมวด  ๔ 
ท่ีจอดรถ 

 
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา

อยางนอยตามอัตราสวน  ดังนี้ 
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หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต  ๑๐  คัน  แตไมเกิน  ๕๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๑  คัน 

(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต  ๕๑  คัน  แตไมเกิน  ๑๐๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๒  คัน 

(๓) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต  ๑๐๑  คัน  ขึ้นไป  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราอยางนอย  ๒  คัน  และเพิ่มขึ้นอีก  ๑  คัน  สําหรับทุก ๆ  จํานวนรถ  ๑๐๐  คันท่ีเพิ่มขึ้น   
เศษของ  ๑๐๐  คัน  ถาเกินกวา  ๕๐  คัน  ใหคิดเปน  ๑๐๐  คัน 

ขอ ๑๓ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคาร
ใหมากที่สุด  มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ  มีพ้ืนผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมีสัญลักษณรูป 
ผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ  มีขนาดกวางไมนอยกวา  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร   
และยาวไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร  ในตําแหนง 
ท่ีเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กวางไมนอยกวา  ๒,๔๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  และจัดใหมีท่ีวาง 
ขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของที่จอดรถ  โดยท่ีวางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับท่ีจอดรถ 

 
หมวด  ๕ 

ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ

คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน  ไมลื่น  ไมมีสิ่งกีดขวาง  หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา 

เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
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หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภายนอกอาคารหรือพ้ืนลานจอดรถ  ในกรณีท่ีอยูตางระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก  และทางลาดนี้ใหอยูใกลท่ีจอดรถ 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ  ๓  หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันท่ีมีการใชอาคาร
รวมกัน  จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม  ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น  และจากอาคารแตละอาคารนั้น
ไปสูทางสาธารณะ  ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 

ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนทางเดินตองเรียบ  ไมลื่น  และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท  ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือ

แบบรู  ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน  ๑๓  มิลลิเมตร   
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัส 
(๔) ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน  โดยไมกีดขวาง

ทางเดิน  และจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง  และอยูหางสิ่งกีดขวาง
ไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน  ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา   
๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีท่ีพ้ืนทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน  ใหมีพ้ืนลาดที่มีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๐ 
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีทางเชื่อมระหวางอาคาร  ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน  

โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  ท่ีผนังหรือราวกันตกนั้น  และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

 
หมวด  ๖ 
ประตู 

 
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ  ๓  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดปดไดงาย 
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หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) หากมีธรณีประตู  ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา  ๒๐  มิลลิเมตร  และใหขอบ 
ท้ังสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน  ๔๕  องศา  เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
ท่ีใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก  เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี

พ้ืนท่ีวางขนาดกวางไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับ

ตามขอ  ๘  (๗)  (ข)  ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา  
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  และปลายดานลางไมเกิน  ๘๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานในประตู  และในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู  
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ยาวไปตาม 
ความกวางของประตู 

(๖) ในกรณีท่ีประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก   ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสี 
ท่ีสังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก  อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา   
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดต้ังอุปกรณชนิดท่ีบังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําให 
ประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ  ๑๘  ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบ
อัตโนมัติ 

 
หมวด  ๗ 
หองสวม 

 
ขอ ๒๐ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีจัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป  ตองจัดใหมีหองสวม

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 
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หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หอง 

ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนท่ีวางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 

ไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองท่ีต้ังโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก  โดยตองเปดคางไดไมนอย

กวา  ๙๐  องศา  หรือเปนแบบบานเลื่อน  และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองสวม  
ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด  ๖ 

(๓) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด  ๒  และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น 

(๔) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําท้ิงเพื่อท่ีจะไมใหมีน้ําขังบนพื้น 
(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ   สูงจากพื้นไมนอยกวา   ๔๕๐  มิลลิเมตร   แตไมเกิน  ๕๐๐  

มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได  
และที่ปลอยนํ้าเปนชนิดคันโยก  ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก  มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถ
สวมถึงผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมีราวจับที่ผนัง  สวนดานที่
ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่น่ังเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก  ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมท้ังสองดานอยูหางจากผนังเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมี
ราวจับท่ีมีลักษณะตาม  (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว  เปนราวจับในแนวนอนและแนวด่ิง
โดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  
มิลลิเมตร  และใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา  ๒๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  
มิลลิเมตร 

 (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 
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หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ราวจับตาม  (๖)  (ก)  และ  (ข)  อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได 
 (๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ  เมื่อกางออก
ใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย  มีระยะหางจากขอบ 
ของโถสวมไมนอยกวา  ๑๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  มิลลิเมตร  และมีความยาวไมนอยกวา  ๕๕๐  
มิลลิเมตร 
 (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม  (๖)  และ  (๗)  ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่น ๆ  ภายใน
หองสวม  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
 (๙) ติดต้ังระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผู ท่ีอยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  และคนชรา  และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม  โดยมีปุมกดหรือ 
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดต้ังอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถ 
ใชงานไดสะดวก 
 (๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง  เพื่อใหเกาอี้ลอสามารถ 
สอดเขาไปได  โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  และตองอยูในตําแหนงท่ี 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
  (ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา  ๗๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  
มิลลิเมตร  และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งท้ังสองขางของอาง 
  (ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราอยูภายในหองสวม 
ท่ีจัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป  และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม  ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหาก 
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวท่ีผนังขางทางเขาในตําแหนงที่
สามารถสัมผัสไดดวย 
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หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีเปนหองสวมสําหรับผูชายท่ีมิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ใหมีท่ีถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย  ๑  ท่ี  โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา  ๕๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร  
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  
มิลลิเมตร  ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา  ๕๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร 

ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ  ๘  (๗)  (ก)  และ  (ข) 
 

หมวด  ๘ 
พ้ืนผิวตางสัมผัส 

 
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พ้ืน

บริเวณตางระดับท่ีมีระดับตางกันเกิน  ๒๐๐  มิลลิเมตร  ท่ีทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได   
ท่ีพ้ืนดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร  และที่พ้ืนดานหนาของประตูหองสวม  โดยมีขนาดกวาง  
๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ  
ทางลาด  บันได  หรือประตู  และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลง
ของพื้นตางระดับ  ทางลาด  บันได  หรือประตูไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐  มิลลเิมตร 

ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน  ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลา
ไมนอยกวา  ๖๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกินกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร 

 
หมวด  ๙ 

โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 
 
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับ

เกาอี้ลออยางนอยหน่ึงที่ทุก ๆ  จํานวน  ๑๐๐  ท่ีน่ัง  โดยพื้นท่ีเฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาดความกวาง 
ไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร  ตอหน่ึงท่ี  อยูในตําแหนงท่ี
เขาออกได 
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หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐  หอง  ขึ้นไป  ตองจัดใหมี
หองพักท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก   
๑๐๐  หอง  โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยท้ังสัญญาณที่เปนเสียงและแสง  

และระบบสั่นสะเทือนติดต้ังบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น  เพื่อใหผูท่ีอยู
ภายในหองพักทราบ  และมีสวิตชสัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือเรียกใหผูท่ีอยู
ภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
เขาใชได  มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก  บันไดหนีไฟ  และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวท่ี
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๗๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชรา 

ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีท่ีอาบน้ํา
ซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีอาบน้ําแบบฝกบัว 
 (ก) มีพ้ืนที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  

๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) มีท่ีน่ังสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  

๕๐๐  มิลลิเมตร 
 (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่ น่ัง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  

มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  
และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน  และมีความยาวจากปลายของราวจับ 
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 
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หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ท่ีอาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
 (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา  ๖๐๐  มิลลิเมตร  โดยปลายดานลาง

อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  มีความยาวอยางนอย  ๖๐๐  
มิลลิเมตร 

 (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง  และยาวไปจนจดผนังหองอาบน้ํา
ดานทายอางอาบน้ํา 

ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได  และมีลักษณะตามที่กําหนด 
ในขอ  ๘  (๗)  (ก)  และ  (ข) 

(๓) สิ่งของ  เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  
แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๙ อาคารท่ีมีอยูกอน  หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง  หรือดัดแปลงอาคาร  

หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  แลว  กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ  ๒๙  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ท้ังนี้  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นท่ีอาคารรวมกันทุกชั้น 
ท่ีไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นท่ีปกคลุมดิน 
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอน

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
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หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือการเปลี่ยนการใชอาคาร 
ท่ีเขาลักษณะอาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราตามขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๘  ขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐   
ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๓  ขอ  ๒๔  และขอ  ๒๕ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคาร 
บางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพ่ือใหบุคคลดังกลาว
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ในสังคมได  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ  ความชวยเหลืออื่น  และการสงเคราะหจากรัฐ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๓)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมำตรำ  ๘  (๑)  (๒)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ”  ในข้อ  ๒  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

““สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ”  หมำยควำมว่ำ   
ส่วนของอำคำรที่สร้ำงข้ึนและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอำคำรที่ติดหรือตั้งอยู่ภำยในและ  
ภำยนอกอำคำร  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้อำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
และให้หมำยควำมรวมถึงพื้นที่โดยรอบอำคำรนั้นด้วย” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นบทนิยำมต่อจำกบทนิยำมค ำว่ำ  “ควำมกว้ำงสุทธิ”  ในข้อ  ๒   
แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

““พ้ืนที่หลบภัย”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่จัดไว้ภำยในและภำยนอกอำคำรส ำหรับเป็นพ้ืนที่ 
พักรอกำรช่วยเหลือ  กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน   

“ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ”  หมำยควำมว่ำ  ที่จอดรถส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำที่มีควำมบกพร่องหรือสูญเสียควำมสำมำรถของอวัยวะในกำรเคลื่อนไหว” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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“ข้อ  ๓  อำคำรประเภทและลักษณะดังต่อไปน้ี  ต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้   

(๑) อำคำรที่ให้บริกำรสำธำรณะ  ได้แก่  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  สถำนศึกษำ  
หอสมุด  อำคำรประกอบของสนำมกีฬำกลำงแจ้งหรือสนำมกีฬำในร่ม  ตลำด  ห้ำงสรรพสินค้ำ  
ศูนย์กำรค้ำ  สถำนบริกำร  ฌำปนสถำน  ศำสนสถำน  พิพิธภัณฑสถำน  และสถำนีขนส่งมวลชน   

(๒) สถำนพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชน   
(๓) อำคำรที่ประกอบกิจกำรให้บริกำรหรือรับดูแลเด็ก  ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  หรือคนชรำ   
(๔) อำคำรที่ท ำกำรของส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  รัฐวิสำหกิจ  หรือ

หน่วยงำนของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย 
(๕) ส ำนักงำน  อำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ที่เป็นอำคำรขนำดใหญ่ 
(๖) อำคำรพำณิชยกรรมหรืออำคำรพำณิชยกรรมประเภทค้ำปลีกค้ำส่งที่มีพ้ืนที่ส ำหรับ

ประกอบกิจกำรตั้งแต่  ๕๐  ตำรำงเมตรขึ้นไป 
(๗) สถำนีบริกำรน้ ำมัน  สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ  

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง”   
ข้อ ๔ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“ข้อ  ๓/๑  รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำยสัญลักษณ์  รูปสัญลักษณ์  เครื่องหมำย  โครงสร้ำง  ขนำด  

กำรจัดวำง  และต ำแหน่งที่ตั้งของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
นอกจำกจะได้ก ำหนดไว้ในหมวด  ๑  ป้ำยแสดงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  หมวด  ๒  ทำงลำดและลิฟต์  
หมวด  ๓  บันได  หมวด  ๔  ที่จอดรถ  หมวด  ๕  ทำงเข้ำอำคำร  ทำงเดินระหว่ำงอำคำร  และ 
ทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร  หมวด  ๖  ประตู  หมวด  ๗  ห้องส้วม  หมวด  ๘  พ้ืนผิวต่ำงสัมผัส  และหมวด  ๙   
โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  และอำคำรประเภทและลักษณะอื่ น  
แล้ว  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอื่นที่ได้รับกำรยอมรับทั่วไปและกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเห็นชอบ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  ป้ำยแสดงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ต้องมี
ควำมชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน  สัมผัสและรับรู้ได้” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  อำคำรตำมข้อ  ๓  หำกระดับพ้ืนภำยในอำคำร  หรือระดับพ้ืนภำยในอำคำร 
กับภำยนอกอำคำร  หรือระดับพ้ืนทำงเดินภำยนอกอำคำร  มีควำมต่ำงระดับกันเกิน  ๑.๓  เซนติเมตร   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ให้มีทำงลำดระหว่ำงพ้ืนที่ต่ำงระดับกัน  แต่ถ้ำมีควำมต่ำงระดับกันตั้งแต่  ๖.๔  มิลลิเมตร  แต่ไม่เกิน  
๑.๓  เซนติเมตร  ต้องปำดมุมพื้นส่วนที่ต่ำงระดับกันให้มีควำมลำดชัน  ๑  :  ๒   

ข้อ ๘ ทำงลำดให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พ้ืนผิวทำงลำดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
(๒) พ้ืนผิวของจุดต่อเนื่องระหว่ำงพื้นกับทำงลำดต้องเรียบไม่สะดุด 
(๓) มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  ในกรณีเป็นทำงลำดแบบสองทำงสวนกัน

ให้มีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   
(๔) มีพื้นที่หน้ำทำงลำดเป็นที่ว่ำงยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร 
(๕) มีควำมลำดชันไม่เกิน  ๑  :  ๑๒  และมีควำมยำวช่วงละไม่เกิน  ๖  เมตร  ในกรณีที่ทำงลำด 

ยำวเกิน  ๖  เมตร  ต้องจัดให้มีชำนพักยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร  คั่นระหว่ำงแต่ละช่วงของทำงลำด 
(๖) ทำงลำดด้ำนที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจำกพ้ืนผิวของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เซนติเมตร   

และต้องมีรำวจับและรำวกันตก 
(๗) ทำงลำดที่มีควำมยำวตั้งแต่  ๑.๘๐  เมตรขึ้นไป  ต้องมีรำวจับทั้งสองด้ำน  และทำงลำด 

ที่มีควำมกว้ำงตั้งแต่  ๓  เมตรขึ้นไป  ต้องมีรำวจับห่ำงกันไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ทั้งนี้  กรณีที่ต้องติดตั้ง
รำวจับเพิ่มเติม  ทำงลำดนั้นจะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  หรือคนชรำที่ใช้เก้ำอี้ล้อ
สำมำรถเข้ำออกได้อย่ำงสะดวก  โดยรำวจับให้มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ท ำด้วยวัสดุเรียบ  มีควำมมั่นคงแข็งแรง  ไม่เป็นอันตรำยในกำรจับและไม่ลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม  โดยมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ   

๓  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔  เซนติเมตร   
 (ค) สูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๙๐  เซนติเมตร 
 (ง) รำวจับด้ำนที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ  ๔  เซนติเมตร  มีควำมสูง

จำกจุดยึดไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  เซนติเมตร  และผนังบริเวณรำวจับต้องเป็นผนังเรียบ 
 (จ) รำวจับต้องยำวต่อเนื่องกันหรือในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำให้ต่อเนื่องกันได้ให้มีระยะห่ำง 

ไม่เกิน  ๕  เซนติเมตร  และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวำงหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรใช้ของคนพิกำร 
ทำงกำรมองเห็น 

 (ฉ) ปลำยของรำวจับให้ยื่นเลยจำกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทำงลำดไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  โดยปลำยรำวจับต้องงอหรือเก็บได้ 

(๘) มีป้ำยแสดงทิศทำง  ต ำแหน่ง  หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่คนพิกำรทำงกำรมองเห็น
และคนชรำสำมำรถทรำบควำมหมำยได้  โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของทำงลำดที่เชื่อมระหว่ำงชั้น 
ของอำคำร 

(๙) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไว้ในบริเวณทำงลำดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ   
และคนชรำ” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ลิฟต์ที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำใช้ได้ที่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ   
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขนำดของห้องลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑.๖๐  เมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร   
หรือมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๖๐  เมตร  และสูงไม่น้อยกว่ำ  ๒.๓๐  เมตร   
และมีช่องกระจกใสนิรภัยท่ีสำมำรถมองเห็นระหว่ำงภำยนอกและภำยในได้  ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ   
๒๐  เซนติเมตร  ยำวไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร  และสูงจำกพ้ืนไม่เกิน  ๑.๑๐  เมตร 

(๒) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และต้องมีระบบแสง
เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสำร 

(๓) มีพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสบนพ้ืนบริเวณหน้ำประตูลิฟต์กว้ำง  ๓๐  เซนติเมตร  และยำว   
๙๐  เซนติเมตร  ซึ่งอยู่ห่ำงจำกประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖๐  เซนติเมตร 

(๔) ปุ่มกดเรียกลิฟต์  ปุ่มบังคับลิฟต์  และปุ่มสัญญำณแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปุ่มล่ำงสุดอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  ปุ่มบนสุดอยู่สูงจำกพ้ืน 

ไม่เกินกว่ำ  ๑.๒๐  เมตร  และห่ำงจำกมุมภำยในห้องลิฟต์ไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เซนติเมตร  ในกรณีที่ห้องลิฟต์ 
มีขนำดกว้ำงและยำวน้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   

 (ข) มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ  ๒  เซนติเมตร  มีอักษรเบรลล์ก ำกับไว้ทุกปุ่ม  
เมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

 (ค) ไม่มีสิ่งกีดขวำงบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ 
(๕) มีรำวจับโดยรอบภำยในลิฟต์  โดยรำวจับมีลักษณะตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  

และ  (ง) 
(๖) มีตัวเลข  เสียง  และแสงไฟบอกต ำแหน่งชั้นต่ำง ๆ  เมื่อลิฟต์หยุด  และขึ้นหรือลง 
(๗) มีป้ำยแสดงหมำยเลขชั้นและแสดงทิศทำงขึ้นลงของลิฟต์  ซึ่งมีแสงไฟบริเวณโถงหน้ำ

ประตูลิฟต์และติดอยู่ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
(๘) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง  เพ่ือให้  

คนพิกำรทำงกำรมองเห็นและคนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยทรำบ  และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็นสัญญำณให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำยได้ทรำบว่ำผู้ที่อยู่ข้ำงนอกรับทรำบแล้วว่ำ 
ลิฟต์ขัดข้องและก ำลังให้ควำมช่วยเหลืออยู่ 

(๙) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภำยในลิฟต์ซึ่งสำมำรถติดต่อกับภำยนอกได้  โดยต้องอยู่สูงจำกพ้ืน 
ไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๑๐) มีระบบชุดไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับกรณีไฟฟ้ำปกติหยุดท ำงำน  ลิฟต์จะไม่หยุดค้ำงระหว่ำงชัน้  
แต่จะสำมำรถเคลื่อนที่มำยังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบำนประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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(๑๑) ภำยในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและระบบพัดลมระบำยอำกำศ   
ซึ่งสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ  ๑  ชั่วโมง  ในกรณีระบบไฟฟ้ำปกติหยุดท ำงำน” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่มีบันไดภำยในหรือภำยนอกอำคำร  ต้องจัดให้มี บันได 
ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้   

(๑) มีรำวจับบันไดทั้งสองข้ำงในกรณีที่พ้ืนมีควำมต่ำงระดับกันตั้งแต่  ๖๐  เซนติเมตรขึ้นไป  
โดยให้รำวจับมีลักษณะตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๘  (๗)   

(๒) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีควำมสูงของลูกตั้งและควำมลึกของลูกนอนสม่ ำเสมอตลอดทั้ง  
ช่วงบันได  ลูกตั้งสูงไม่เกิน  ๑๘  เซนติเมตร  โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่ำ  ๔๓  เซนติเมตร   
และไม่เกิน  ๔๘  เซนติเมตร   

(๓) พ้ืนผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
(๔) ลูกตั้งบันไดห้ำมเปิดเป็นช่องโล่ง  เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบด้ำนในสูงไม่น้อยกว่ำ   

๕  เซนติเมตร 
(๕) มีป้ำยแสดงทิศทำง  ต ำแหน่ง  หรือหมำยเลขชั้นของอำคำรที่สำมำรถทรำบควำมหมำยได ้ 

โดยตั้งอยู่บริเวณทำงขึ้นและทำงลงของบันไดที่เชื่อมระหว่ำงชั้นของอำคำร” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  แห่งกฎกระทรวงก ำหนด 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๒  อำคำรตำมข้อ  ๓  ต้องจัดให้มีที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) จ ำนวนที่จอดรถไม่เกิน  ๒๕  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๑  คัน 
(๒) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๒๖  คัน  แต่ไม่เกิน  ๕๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๒  คัน 
(๓) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๕๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๗๕  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๓  คัน 
(๔) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๗๖  คัน  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๔  คัน 
(๕) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๑๐๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๕  คัน 
(๖) จ ำนวนที่จอดรถตั้งแต่  ๑๕๑  คัน  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  คัน  ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ  ๖  คัน  

และเพ่ิมขึ้นอีก  ๑  คัน  ส ำหรับท่ีจอดรถทุกจ ำนวนรถ  ๑๐๐  คันที่เพ่ิมขึ้น  เศษของ  ๑๐๐  คัน   
หำกเกินกว่ำ  ๕๐  คัน  ให้คิดเป็น  ๑๐๐  คัน 

ข้อ ๑๓ ที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำให้จัดไว้ใกล้ทำงเข้ำออกอำคำร 
ให้มำกที่สุด  มีพ้ืนผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรอยู่บนพ้ืนของที่จอดรถ 
ในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทำงจรำจรมำกที่สุด  มีควำมกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และมีป้ำย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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แสดงที่จอดรถส ำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  ติดตั้งอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๒  เมตร  หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถ   
ขนำดกว้ำงและยำวไม่น้อยกว่ำ  ๓๐  เซนติเมตร  อยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๑.๒๐  เมตร   

ข้อ ๑๔ ลักษณะและขนำดของที่จอดรถส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
ให้เป็นไปตำมข้อ  ๒  และข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และจัดให้มีที่ว่ำงด้ำนข้ำงที่จอดรถ
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑  เมตร  ตลอดควำมยำวของที่จอดรถ  โดยที่ว่ำงดังกล่ำวต้องมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบ
และมีระดับเสมอกับที่จอดรถ” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกควำมใน  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“(๒)  หำกมีธรณีประตู  ควำมสูงของธรณีประตูต้องไม่เกินกว่ำ  ๑.๓  เซนติเมตร  และให้ขอบ
ทั้งสองด้ำนมีควำมลำดชันไม่เกิน  ๑  :  ๒   

 (๓)  ช่องประตูต้องมีควำมกว้ำงสุทธิไม่น้อยกว่ำ  ๘๖  เซนติเมตร” 
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ  ๒๐  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย 

ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“สถำนีบริกำรน้ ำมัน  สถำนีบริกำรก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  หรือสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ   

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง  ต้องจัดให้มีห้องส้วมส ำหรบัผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และ
คนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้อย่ำงน้อย  ๑  ห้อง  ต่อ  ๑  จุดให้บริกำรห้องส้วม” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๑  ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนที่ว่ำงภำยในห้องส้วมเพ่ือให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

ไม่น้อยกว่ำ  ๑.๕๐  เมตร   
(๒) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบำนเลื่อน  หรือเป็นแบบบำนเปิดออกสู่ภำยนอก   

โดยต้องเปิดคำ้งได้ไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  องศำ  และต้องมีรำวจับแนวนอน  และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิกำรติดไวท้ี่
ประตูด้ำนหน้ำห้องส้วม  ลักษณะของประตูนอกจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในหมวด  ๖ 

(๓) พ้ืนห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพ้ืนภำยนอก  ถ้ำเป็นพ้ืนต่ำงระดับต้องมีลักษณะเป็นทำงลำด 
ตำมหมวด  ๒  และวัสดุปูพ้ืนห้องส้วมต้องไม่ลื่น 

(๔) พ้ืนห้องส้วมต้องมีควำมลำดชันเพียงพอไปยังช่องระบำยน้ ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ ำขังบนพื้น 
(๕) มีโถส้วมชนิดนั่งรำบ  สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๔๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๔๕  เซนติเมตร  

และที่ปล่อยน้ ำเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนำดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สำมำรถใช้ได้อย่ำงสะดวก 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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(๖) มีรำวจับบริเวณด้ำนที่ชิดผนังเพ่ือช่วยในกำรพยุงตัว  เป็นรำวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รำวจับในแนวนอนมีควำมสูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๖๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน   
๗๐  เซนติเมตร  และให้ย่ืนล้ ำออกมำจำกด้ำนหน้ำโถส้วมอีกไม่น้อยกว่ำ  ๒๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน   
๓๐  เซนติเมตร 

 (ข) รำวจับในแนวดิ่งต่อจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนด้ำนหน้ำโถส้วมมีควำมยำว 
วัดจำกปลำยของรำวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่ำงน้อย  ๖๐  เซนติเมตร   

 ทั้งนี้  รำวจับตำม  (ก)  และ  (ข)  อำจเป็นรำวต่อเนื่องกันก็ได้ 
(๗) ด้ำนข้ำงโถส้วมด้ำนที่ไม่ชิดผนังให้มีรำวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวรำบ  หรือแนวดิ่ง  

เมื่อกำงออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถปลดล็อกได้ง่ำย  มีระยะห่ำง
จำกขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เซนติเมตร  และมีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ  
๕๕  เซนติเมตร 

(๘) นอกเหนือจำกรำวจับตำม  (๖)  และ  (๗)  ต้องมีรำวจับเพื่อน ำไปสู่สุขภัณฑ์อื่น ๆ  ภำยใน
ห้องส้วม  มีควำมสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำ  ๘๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๙๐  เซนติเมตร 

(๙) ติดตั้งระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภำยนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  และระบบสัญญำณแสงและสัญญำณเสียงให้ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และ
คนชรำสำมำรถแจ้งเหตุหรือเรียกหำผู้ช่วยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม  โดยมีปุ่มกดหรือ  
ปุ่มสัมผัสให้สัญญำณท ำงำนซึ่งติดตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถใช้งำนได้ 
สะดวก 

(๑๐) มีอ่ำงล้ำงมือโดยมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใต้อ่ำงล้ำงมือด้ำนที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่ำงเป็นที่ว่ำง  เพ่ือให้เก้ำอี้ล้อสำมำรถ  

สอดเข้ำไปได้  โดยขอบอ่ำงอยู่ห่ำงจำกผนงัไมน่้อยกวำ่  ๔๕  เซนติเมตร  และต้องอยู่ในต ำแหนง่ที่ผู้พิกำร 
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำเข้ำประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวำง 

 (ข) ควำมสูงจำกพ้ืนถึงขอบบนของอ่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๗๕  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  เซนติเมตร   
และมีรำวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้ำงของอ่ำง 

 (ค) ก๊อกน้ ำเป็นชนิดก้ำนโยกหรือก้ำนกดหรือก้ำนหมุนหรือระบบอัตโนมัติ” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร

ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่เป็นห้องส้วมส ำหรับผู้ชำยที่มิใช่ห้องส้วมส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  

และคนชรำ  ตำมข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๑  ให้มีที่ถ่ำยปัสสำวะที่มีระดับสูงจำกพ้ืนไม่เกิน  ๔๐  เซนติเมตร  
อย่ำงน้อย  ๑  ที่  และมีรำวจับ” 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำร
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  อำคำรตำมข้อ  ๓  ต้องจัดให้มีพื้นผิวต่ำงสัมผัส  ดังนี้ 
(๑) พ้ืนผิวต่ำงสัมผัสชนิดเตือนที่ พ้ืน  ให้ติดตั้งบริ เวณต่ำงระดับที่มีระดับต่ำงกันเกิน   

๑๕  เซนติเมตร  ที่ทำงข้ึนและทำงลงของทำงลำดหรือบันได  ที่ พ้ืนด้ำนหน้ำและด้ำนหลังประตู
ทำงเข้ำออกอำคำร  ที่พื้นด้ำนหน้ำของประตูห้องส้วม  ที่พ้ืนด้ำนหน้ำของช่องประตูลิฟต์  และบริเวณที่มี
สิ่งกีดขวำง  โดยมีควำมกว้ำง  ๓๐  เซนติเมตร  และมีควำมยำวเท่ำกับและขนำนไปกับควำมกว้ำงของ
ช่องทำงเดินของพ้ืนต่ำงระดับ  ทำงลำด  บันได  หรือประตู  และขอบของพ้ืนผิวต่ำงสัมผัสต้องอยู่ห่ำง
จำกจุดเริ่มต้นของทำงข้ึนหรือทำงลงของพ้ืนต่ำงระดับ  ทำงลำด  บันได  หรือประตู  ไม่น้อยกว่ำ   
๓๐  เซนติเมตร  ในกรณีของสถำนีขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของพื้นผิวต่ำงสัมผัส
อยู่ห่ำงจำกขอบของชำนชำลำไม่น้อยกว่ำ  ๖๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๗๕  เซนติเมตร 

(๒) พ้ืนผิวต่ำงสัมผัสชนิดน ำทำง  ให้ติดตั้งในทิศทำงที่น ำไปสู่ทำงเข้ำออกอำคำรจุดบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรหรือประชำสัมพันธ์  ห้องน้ ำ  ห้องส้วม  ลิฟต์  หรือบันได” 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกชื่อหมวด  ๙  โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม  แห่งกฎกระทรวง
ก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และ
ให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน   

“หมวด  ๙ 
โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  ศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  และอำคำรประเภทและลักษณะอื่น” 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุมต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับ   
เก้ำอี้ล้อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ ำนวนที่นั่งไม่เกิน  ๑๐๐  ที่นั่ง  ให้มีพื้นที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อไม่น้อยกว่ำ  ๒  ที่ 
(๒) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่ำ  ๑๐๐  ที่นั่งขึ้นไป  ให้เพ่ิมพ้ืนที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อ  ๑  ที่ต่อทุก   

๕๐  ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น  เศษของ  ๕๐  ที่นั่ง  ให้คิดเป็น  ๕๐  ที่นั่ง 
(๓) พ้ืนที่ส ำหรับเก้ำอี้ล้อต้องเป็นพ้ืนที่รำบอยู่ในต ำแหน่งที่เข้ำออกได้สะดวก  มีขนำดของพ้ืนที่

กว้ำงไม่น้อยกว่ำ  ๙๐  เซนติเมตร  และยำวไม่น้อยกว่ำ  ๑.๔๐  เมตร 
ข้อ ๒๗ อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นโรงแรมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำทุกชั้น  ชั้นละไม่น้อยกว่ำ  ๑  ห้อง  และในกรณีที่โรงแรม 
มีลักษณะเป็นอำคำรชั้นเดียวต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ   
และคนชรำ  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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(๑) จ ำนวนห้องพักไม่เกิน  ๑๐  ห้อง  ให้มีห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำร
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ไม่น้อยกว่ำ  ๑  ห้อง   

(๒) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่ำ  ๑๐  ห้องขึ้นไป  ให้เพ่ิมห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ๑  ห้องต่อทุก  ๑๐  ห้องที่เพ่ิมขึ้น  เศษของ  ๑๐  ห้อง 
ให้คิดเป็น  ๑๐  ห้อง” 

ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๗/๑  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๒๗/๑  ห้องพักที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  
ตำมข้อ  ๒๗  ต้องมีส่วนประกอบและมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง 
(๒) ภำยในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญำณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญำณที่เป็นเสียงและแสง  

และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรำยอย่ำงอื่นเพ่ือให้ผู้ที่อยู่
ภำยในห้องพักทรำบ  และมีสวิตช์สัญญำณแสงและสวิตช์สัญญำณเสียงแจ้งภัยหรือเรียกให้ผู้ที่อยู่
ภำยนอกทรำบว่ำมีคนอยู่ในห้องพัก 

(๓) มีแผนผังต่ำงสัมผัสแสดงต ำแหน่งของห้องพัก  บันไดหนีไฟ  และทิศทำงไปสู่บันไดหนีไฟ  
โดยติดไว้ที่กึ่งกลำงบำนประตูด้ำนในและอยู่สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำ  ๑.๓๐  เมตร  แต่ไม่เกนิ  ๑.๗๐  เมตร” 

ข้อ ๑๘ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๘/๑  ข้อ  ๒๘/๒  และข้อ  ๒๘/๓  ของหมวด  ๙   
โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ 
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๒๘/๑  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นศำสนสถำนหรือฌำปนสถำน  หำกไม่สำมำรถจัดให้มี
ทำงลำดหรือลิฟต์ตำมข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  ได้  อย่ำงน้อยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ขึ้นลง 
ทำงดิ่งที่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำสำมำรถเข้ำใช้ได้   

ข้อ  ๒๘/๒  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นอำคำรอยู่อำศัยรวม  อำคำรชุด  หรือหอพัก  ให้จัดให้มี 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำในทุกชั้นของอำคำรที่มีพ้ืนที่ใช้สอย  
ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทำงเดินร่วมกัน 

ข้อ  ๒๘/๓  อำคำรตำมข้อ  ๓  ที่เป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  ต้องจัดให้มีพ้ืนที่
หลบภัย  ระบบกำรเตือนภัย  และกำรขอควำมช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน” 

ข้อ ๑๙ อำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับ
ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และอำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนด 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  ท่ีมีอยู่แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  หรือที่ได้รับใบอนุญำตหรือ  
ใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  และยังก่อสร้ำง   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ  หรือที่ได้ยื่นขออนุญำตหรือได้แจ้งกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง  หรือ 
เปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตำมมำตรำ  ๓๙  ทวิ  ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
และยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๐ อำคำรตำมข้อ  ๑๙  หำกประสงค์จะดัดแปลงอำคำรภำยหลังที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ  ให้ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวงนี้  เมื่อได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นกำรเพ่ิมพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้นเกินร้อยละสองของพ้ืนที่อำคำรรวมกันทุกชั้น  
ที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

(๒) ไม่เป็นกำรเพิ่มควำมสูงของอำคำร 
(๓) ไม่เป็นกำรเพิ่มพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไม่เป็นกำรเปลี่ยนต ำแหน่งหรือขอบเขตของอำคำรให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อน

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
กำรดัดแปลงอำคำรที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือมีกำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 

ให้เป็นอำคำรตำมข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้  ต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ตำมข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๙   
ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และข้อ  ๖  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๐   
ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๕  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำร 
หรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ด้วย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  5  กมุภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่อำคำรตำมประเภทและลักษณะ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก ำหนดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไม่เหมำะสมกับควำมเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  โดยมีรูปแบบสถำปัตยกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น  
และยังไม่ครอบคลุมถึงอำคำรบำงประเภทที่มีขนำดและลักษณะที่สมควรต้องจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  เพ่ือรองรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำรหรื อทุพพลภำพ   
และคนชรำในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์อำคำรได้มำกย่ิงขึ้น  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประเภท  ขนำด  และ  
ลักษณะของอำคำร  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  รวมทั้งข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรติดตั้ง  ขนำด  จ ำนวน  และ  
มำตรฐำนของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในอำคำรส ำหรับผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ  และคนชรำ  ให้เหมำะสม   
สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   มีนาคม   ๒๕๖๔
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  กําหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เก่ียวข้อง 
กับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  รวมทัง้การขนส่งสาธารณะ   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑)  (๕)  และ  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และข้อ  ๒  แห่งประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  
การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่   
๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริมและการสนับสนุน
แก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  รวมทั้งการขนส่ง
สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริมและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการขนส่งสาธารณะ  ลงวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ข้อ ๓ ให้หน่วยบริการในระดับโรงพยาบาลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีช่องทางเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุแยกจากผู้รับบริการทั่วไปในแผนกผู้ป่วยนอก 
(๒) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ  โดยปิดประกาศไว้ให้ชัดเจน

และให้มีการประชาสัมพันธ์ในระหว่างให้บริการด้วย   
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสาธารณะ  ในสังกัดกระทรวง

คมนาคม  จัดให้มีการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ  ดังนี้   
(๑) อํานวยความสะดวก  และความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ

ขนส่งสาธารณะในความรับผิดชอบ  เช่น  ในอาคาร  สถานที่  ยานพาหนะ  หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
(๒) ลดอัตราค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้น ๆ  กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในข้อ  ๑  และออกประกาศกําหนดเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง72

 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องดําเนินการรณรงค์ใ ห้ประชาชนเน้นถึงความสําคัญ 
และตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ  อํานวยความสะดวก  และความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในการ
โดยสารยานพาหนะและขนส่งมวลชน 

ข้อ ๗ ให้รายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงคมนาคมทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โสภณ   ซารัมย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

°Æ°√–∑√«ß
°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å«à“¥â«¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ

√à“ß°“¬·≈–∑√—æ¬å ‘π °“√√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬

§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬

¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

æ.». ÚıÙ˜

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ı ·≈–¡“µ√“ ˆÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π

·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». ÚıÙÛ Õ—π‡ªìπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘∑’Ë¡’∫∑∫—≠≠—µ‘∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√®”°—¥ ‘∑∏‘

·≈–‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡“µ√“ Ú˘ ª√–°Õ∫°—∫¡“µ√“ ÛÒ ¡“µ√“ Ûı ¡“µ√“ Ûˆ ¡“µ√“ Û˘

¡“µ√“ Ù¯ ·≈–¡“µ√“ ı ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ ∫—≠≠—µ‘„Àâ°√–∑”‰¥â‚¥¬Õ“»—¬Õ”π“®

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß‰«â ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¢âÕ Ò „π°Æ°√–∑√«ßπ’È

ç —≠≠“≥é À¡“¬§«“¡«à“  —≠≠“≥„¥Ê ∑’Ë √ø¡. ®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“‰¡à«à“

®–· ¥ß¥â«¬∏ß ‰øøÑ“ ¡◊Õ ·¢π ‡ ’¬ß À√◊Õ¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ„¥‡æ◊ËÕ„Àâ§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊ËπªØ‘∫—µ‘µ“¡

 —≠≠“≥π—Èπ

çæ◊Èπ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®é À¡“¬§«“¡«à“ æ◊Èπ∑’Ë„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“∑’Ë √ø¡. ‰¥âÕπÿ≠“µ„Àâ

ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë®—¥‰«â ”À√—∫°“√‚¶…≥“ ‰¡à«à“®–Õ¬Ÿà„π à«π„¥¢Õß‡¢µ

√–∫∫√∂‰øøÑ“·≈–æ◊Èπ∑’Ë∫π√∂‰øøÑ“

ç«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬é À¡“¬§«“¡«à“ «—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ ·°ä æ‘… «—µ∂ÿ‰«‰ø «—µ∂ÿÕäÕ°´‘‰¥´å «—µ∂ÿ

‡ªÕ√åÕÕ°‰´¥å «—µ∂ÿ¡’æ‘… «—µ∂ÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚√§ «—µ∂ÿ°—¡¡—πµ√—ß ’ «—µ∂ÿ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß

æ—π∏ÿ°√√¡ «—µ∂ÿ°—¥°√àÕπ «—µ∂ÿ∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√√–§“¬‡§◊Õß À√◊Õ«—µ∂ÿÕ¬à“ßÕ◊Ëπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡§¡’¿—≥±å

À√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’ËÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·°à§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ
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ç‡®â“Àπâ“∑’Ëé À¡“¬§«“¡«à“ æπ—°ß“π¢Õß √ø¡. À√◊ÕºŸâ´÷Ëß √ø¡. ¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

À¡«¥ Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¢âÕ Ú „π°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ √à“ß°“¬·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

°“√√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬ §«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“ „Àâ

√ø¡. ®—¥„Àâ¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬  —≠≠“≥ Õÿª°√≥å ‡§√◊ËÕßªÑÕß°—π¿—¬ ·≈– ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°∑’Ë®”‡ªìπ

 ”À√—∫§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ µ≈Õ¥®π§π∑ÿææ≈¿“æ §π ŸßÕ“¬ÿ·≈–‡¥Á° ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬·≈– —≠≠“≥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ √ø¡. ®—¥∑”„Àâ‡ªìπ∑’Ë‡¢â“„®‰¥â„π≈—°…≥– “°≈ ·≈–

À“°¡’§”Õ∏‘∫“¬°”°—∫°“√„™âÕÿª°√≥å ‡§√◊ËÕßªÑÕß°—π¿—¬ À√◊Õ ‘ËßÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àâ¡’¿“…“Õ—ß°ƒ…

°”°—∫‰«â¥â«¬

¢âÕ Û §π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“¡’Àπâ“∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ª√–°“»

ªÑ“¬ À√◊Õ —≠≠“≥Õ◊Ëπ„¥ µ≈Õ¥®π§”·π–π”·≈–§”µ—°‡µ◊Õπ¢Õßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–

µâÕß„™âÕÿª°√≥åµà“ßÊ ∑’Ë √ø¡. ®—¥∑”‰«âµ“¡¢âÕ Ú „Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡§”Õ∏‘∫“¬°”°—∫°“√„™â À√◊Õµ“¡

«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√„™âß“π¢ÕßÕÿª°√≥åπ—Èπ

¢âÕ Ù „π°√≥’∑’Ë √ø¡. „Àâ —¡ª∑“π°‘®°“√√∂‰øøÑ“·°à‡Õ°™π °“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ§«“¡

√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ß √ø¡. ·≈–ºŸâ√—∫ —¡ª∑“π „π°“√ªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‡ªìπ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°√≥’∑’Ë¡’¢âÕµ°≈ß„π —¡ª∑“π‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√√—°…“

§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ √à“ß°“¬·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ °“√√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬

§«“¡ –Õ“¥·≈–§«“¡‡ªìπ√–‡∫’¬∫‡√’¬∫√âÕ¬¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕµ°≈ßπ—Èπ ∑—Èßπ’È

‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫°Æ°√–∑√«ßπ’È

(Ú) „π°√≥’∑’ËºŸâ√—∫ —¡ª∑“π¡’Àπâ“∑’Ëµ“¡ —¡ª∑“πµâÕßªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ßπ’È √ø¡. Õ“®¡Õ∫À¡“¬„Àâæπ—°ß“π¢ÕßºŸâ√—∫ —¡ª∑“π‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¥â«¬

∑—Èßπ’È ‚¥¬Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß √ø¡.
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Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

À¡«¥ Ú

°“√ªØ‘∫—µ‘µπ„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

¢âÕ ı Àâ“¡¡‘„Àâ§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“°√–∑”°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) °àÕ‡Àµÿ‡¥◊Õ¥√âÕπ√”§“≠ À√◊Õ°àÕ§«“¡‰¡à –¥«°·°à°“√„™â∫√‘°“√¢Õß§π‚¥¬ “√À√◊Õ

∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

(Ú) π”Õ“«ÿ∏À√◊Õ ‘Ëß‡∑’¬¡Õ“«ÿ∏´÷Ëß¡’√Ÿª·≈–≈—°…≥–Õ—ππà“‡™◊ËÕ«à“‡ªìπÕ“«ÿ∏‚¥¬ ¿“æ«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

µ≈Õ¥®π ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’ËÕ“®‡ªìπÕ—πµ√“¬·°àºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡À«“¥°≈—«·°àºŸâæ∫‡ÀÁπ‡¢â“¡“„π‡¢µ

√–∫∫√∂‰øøÑ“ ‡«âπ·µà‡ªìπ‡®â“æπ—°ß“π∑’Ë¡’Õ”π“®µ“¡°ÆÀ¡“¬

(Û) π” —¡¿“√– À√◊Õ ‘Ëß¢Õßµ‘¥µ—«∑’Ë¡’¢π“¥À√◊ÕπÈ”Àπ—°∑’Ë‰¡à “¡“√∂π”æ“‰ª¥â«¬µπ‡Õß‰¥â

À√◊Õ‡ ’Ë¬ßµàÕ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√–∫∫√∂‰øøÑ“ À√◊ÕÕ“®°àÕ§«“¡√”§“≠À√◊Õ§«“¡‰¡à –¥«°·°à§π‚¥¬ “√Õ◊Ëπ

‡¢â“‰ª„π√∂‰øøÑ“

(Ù) π” ‘Ëß¢Õß∑’Ë¡’°≈‘Ëπ·√ß  ‘Ëß °ª√° À√◊Õ«—µ∂ÿ∑’Ëπà“√—ß‡°’¬®‡¢â“¡“„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“‚¥¬¡‘‰¥â

®—¥‡°Á∫‰«â„Àâ¡‘¥™‘¥À√◊Õ∑”„Àâª√“»®“°°≈‘Ëπ

(ı) ∫â«πÀ√◊Õ∂à¡πÈ”≈“¬ ‡ ¡À– πÈ”À¡“°  —ËßπÈ”¡Ÿ° §“¬À¡“°Ω√—Ëß À√◊Õ∑‘Èß ‘Ëß¢Õß≈ß„π∑’Ë

´÷Ëß¡‘‰¥â®—¥‰«â‡æ◊ËÕ°“√π—Èπ

(ˆ)  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¬“‡ âπÀ√◊Õ´‘°“√å ®ÿ¥‰øÀ√◊Õ°àÕ‰ø

(˜) ‡¥Á¥„∫ ¥Õ° À√◊Õº≈¢Õßµâπ‰¡â À√◊Õ°√–∑”¥â«¬ª√–°“√„¥Ê Õ—πÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ °ª√°

À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬·°à√–∫∫√∂‰øøÑ“

(¯) ¢’¥ ‡¢’¬π À√◊Õ∑”„Àâª√“°Ø¥â«¬ª√–°“√„¥Ê Õ—πÕ“®∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡ °ª√°À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬

·°à√–∫∫√∂‰øøÑ“

(˘) ∫√‘‚¿§Õ“À“√À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡„π√∂‰øøÑ“

(Ò) ¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈åπÕ° ∂“π∑’Ë∑’Ë®—¥‰«â

(ÒÒ) ‡√’Ë¬‰√À√◊Õ¢Õ∑“π

(ÒÚ) «“ß ‘Ëß¢Õß À√◊Õ°√–∑”°“√„¥Õ—π‡ªìπ°“√°’¥¢«“ß À√◊Õ‡ªìπÕÿª √√§·°à°“√‡¢â“À√◊ÕÕÕ°

(ÒÛ) ∑”„Àâ√–∫∫©ÿ°‡©‘π √–∫∫‡µ◊Õπ¿—¬À√◊Õ·®âß‡Àµÿ À√◊Õ√–∫∫ªÑÕß°—π¿—¬µà“ßÊ ∑”ß“π

‡«âπ·µà°√≥’∑’Ë¡’‡Àµÿ®”‡ªìπ„π°“√„™â√–∫∫¥—ß°≈à“«

(ÒÙ) °√–∑”°“√≈“¡°Õπ“®“√ À√◊Õ°√–∑”°“√≈à«ß‡°‘π∑“ß‡æ»µàÕºŸâÕ◊Ëπ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง78

Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

(Òı) ÕÕ°À√◊Õæ¬“¬“¡ÕÕ°®“°√∂‰øøÑ“¥â«¬«‘∏’Õ◊Ëπ„¥πÕ°®“°∑“ßª√–µŸ√∂‰øøÑ“À√◊Õª√–µŸ

™“π™“≈“∑’Ë‡ªî¥„Àâ§π‚¥¬ “√‡¢â“À√◊ÕÕÕ°®“°√∂‰øøÑ“ À√◊Õ≈ß‰ª„π∑“ß√∂‰øøÑ“

(Òˆ) „™â«— ¥ÿÕÿª°√≥å‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§åÀ√◊Õ«‘∏’°“√¢ÕßÕÿª°√≥åπ—Èπ ´÷Ëß∑”„Àâ

‡°‘¥§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ√”§“≠ À√◊Õ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπÕ—πµ√“¬·°àµπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ

(Ò˜) ¬◊πÀ√◊Õ«“ß‡∑â“∫π‡°â“Õ’ÈÀ√◊Õ∑’Ëπ—Ëß À√◊Õ„™â∑’Ë´÷Ëß®—¥‰«â„Àâπ—ËßÀ√◊Õæ◊Èπ∑’Ë„¥Ê ‡ªìπ∑’ËπÕπ

(Ò¯) °’¥¢«“ß À√◊Õ°√–∑”°“√„¥Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâª√–µŸ√∂‰øøÑ“ À√◊Õª√–µŸ™“π™“≈“ªî¥‰¡à‰¥â

À√◊Õ‰¡à “¡“√∂∑”ß“π‰¥âµ“¡ª°µ‘

(Ò˘) æ‘ßª√–µŸ√∂‰øøÑ“À√◊Õª√–µŸ™“π™“≈“

¢âÕ ˆ §π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ®–°√–∑”°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“‰¥âµâÕß‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ

®“°æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë°àÕπ

(Ò) ÕÕ°‰ª®“°√∂‰øøÑ“À√◊Õ≈ß‰ª„π∑“ß√∂‰øøÑ“„π¢≥–∑’Ë°“√‡¥‘π√∂‰øøÑ“¢—¥¢âÕß

(Ú) ‡¢â“‰ª„πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë √ø¡. °”Àπ¥„Àâ‡ªìπ‡¢µÀ«ßÀâ“¡

(Û) π” —µ«å‡¢â“¡“ ‡«âπ·µà

(°)  ÿπ—¢π”∑“ß ”À√—∫ºŸâæ‘°“√∑“ß “¬µ“

(¢)  —µ«å∑’Ë‰¡à‡ªìπÕ—πµ√“¬‚¥¬¡’Õÿª°√≥å§«∫§ÿ¡¡‘„Àâ√∫°«π§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ

(Ù) „™âÕÿª°√≥å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥‡ ’¬ß¥—ß ‡≈àπ¥πµ√’ ‡µâπ√” À√◊Õ· ¥ß°“√≈–‡≈àπ„¥Ê

(ı) ¢“¬ ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√

(ˆ) ‚¶…≥“À√◊Õ„™â‡ ’¬ßª√–°“» À√◊Õ·®°‡Õ° “√„¥

(˜) ∂à“¬¿“æ ∂à“¬∑”¿“æ¬πµ√å À√◊Õ∂à“¬∑”‡∑ª∫—π∑÷°¿“æ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå∑“ß°“√§â“

(¯) π”√∂®—°√¬“πÀ√◊Õ√∂ Õß≈âÕ™π‘¥Õ◊Ëπ¢÷Èπ‰ª∫π√∂‰øøÑ“

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√Õπÿ≠“µµ“¡ (Ù) (ı) (ˆ) (˜) ·≈– (¯) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫

∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥

À¡«¥ Û

æ◊Èπ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®

¢âÕ ˜ ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®„πæ◊Èπ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ®–µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å

‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë √ø¡. °”Àπ¥ ·≈–¢âÕµ°≈ß„π —≠≠“„Àâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¥â«¬
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Àπâ“ 8
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

À¡«¥ Ù

°“√¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

¢âÕ ¯ „Àâ √ø¡. ®—¥„Àâ¡’°“√¢’¥‡ âπ∫π∑“ß °“√∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬®√“®√ À√◊Õ°“√µ‘¥µ—Èß —≠≠“≥

 ”À√—∫°“√®√“®√ √«¡∑—Èß°“√°”Àπ¥§«“¡À¡“¬¢Õß —≠≠“≥®√“®√·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬®√“®√„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°

¢âÕ ˘ °“√„™â√∂ °“√„™â∑“ß‡¥‘π√∂ À√◊Õ°“√°√–∑”„¥Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√®√“®√¿“¬„π‡¢µ√–∫∫

√∂‰øøÑ“ „ÀâºŸâ¢—∫¢’ËÀ√◊ÕºŸâ„™â∑“ßªØ‘∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√„™â∑“ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®√“®√∑“ß∫°

¢âÕ Ò Àâ“¡¡‘„Àâ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–∑’Ë∫√√∑ÿ°«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬‡¢â“‰ª„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“ ‡«âπ·µà

®–‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“° √ø¡.

¢âÕ ÒÒ °“√¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“ ºŸâ¢—∫¢’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß

(Ú) ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–¥â«¬Õ—µ√“§«“¡‡√Á«µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

(Û) ¬“πæ“Àπ–√—∫®â“ß∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ‚¥¬ “√À√◊Õ‰¡à‰¥â¢π àß ‘Ëß¢Õß „Àâ®Õ¥√Õ√—∫ºŸâ‚¥¬ “√À√◊Õ

√Õ¢π àß ‘Ëß¢Õß„π∫√‘‡«≥∑’Ë°”Àπ¥

(Ù) À¬ÿ¥À√◊Õ®Õ¥¬“πæ“Àπ–„π∑’Ë∑’Ë°”Àπ¥‰«â

(ı) √’∫·®âß‡®â“Àπâ“∑’Ë∑—π∑’∑’Ë¬“πæ“Àπ–¢Õßµπ¢—¥¢âÕß·≈–°’¥¢«“ß∑“ß‡¥‘π√∂ À√◊Õ‡¡◊ËÕ‡°‘¥

Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ

(ˆ) ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¬“πæ“Àπ–∑’Ë‡§√◊ËÕß¬πµå¢—¥¢âÕß„Àâæâπ®“°∑“ß‚¥¬‡√Á«·≈–®—¥°“√‡°Á∫ ‘Ëß¢Õß

∑’Ëµ°À≈àπÕ¬ŸàÕÕ°®“°∑“ß À“°‰¡à “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰¥â„Àâ√’∫·®âßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑√“∫∑—π∑’

·≈–ºŸâ¢—∫¢’ËµâÕß‡ ’¬§à“∫√‘°“√„π°“√π—Èπµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥

¢âÕ ÒÚ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“¡’ºŸâ¢—∫¢’Ë¬“πæ“Àπ–‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ ÒÒ À√◊ÕÀ≈—°‡°≥±å∑’Ë √ø¡.

ª√–°“»°”Àπ¥ „Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëµ—°‡µ◊Õπ„ÀâºŸâ¢—∫¢’ËªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß

∂â“æπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥âµ—°‡µ◊Õπ·≈â«ºŸâ¢—∫¢’Ë‰¡àªØ‘∫—µ‘„Àâ∂Ÿ°µâÕß „Àâæπ—°ß“π

‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“® —Ëß„ÀâºŸâ¢—∫¢’Ë‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¬“πæ“Àπ–π—Èπ„Àâæâπ∑“ß‚¥¬‡√Á« ∂â“ºŸâπ—Èπ‰¡àÕ¬ŸàÀ√◊ÕÕ¬Ÿà·µà‰¡àªØ‘∫—µ‘µ“¡

„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’Õ”π“®‡§≈◊ËÕπ¬â“¬¬“πæ“Àπ–À√◊Õπ”¬“πæ“Àπ–‰ª‡°Á∫‰«â„π ∂“π∑’Ë∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√

À√◊Õ„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∫—ß§—∫¬“πæ“Àπ–¡‘„Àâ‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰¥â
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Àπâ“ 9
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

À¡«¥ ı

∑√—æ¬å ‘πÀ“¬

¢âÕ ÒÛ „Àâ √ø¡. ¡’Àπâ“∑’Ë®—¥„Àâ¡’»Ÿπ¬å√—∫·®âß∑√—æ¬å ‘πÀ“¬¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

¢âÕ ÒÙ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ëæ∫À√◊Õ‰¥â√—∫·®âß«à“¡’∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¡àª√“°Ø«à“

ºŸâ„¥‡ªìπ‡®â“¢Õß¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“ „Àâπ” àß»Ÿπ¬å√—∫·®âß∑√—æ¬å ‘πÀ“¬

§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’Ëæ∫∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¡àª√“°Ø«à“ºŸâ„¥‡ªìπ‡®â“¢Õß¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“

„Àâ·®âßæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë À√◊Õπ” àß»Ÿπ¬å√—∫·®âß∑√—æ¬å ‘πÀ“¬

„π°√≥’∑’Ë¡’‡ÀµÿÕ—π§«√ ß —¬«à“∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¡àª√“°Ø«à“ºŸâ„¥‡ªìπ‡®â“¢Õßπ—Èπ ‡ªìπ«—µ∂ÿÕ—πµ√“¬

„Àâæπ—°ß“π‡®â“Àπâ“∑’Ë·®âßÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π°“√¥”‡π‘π°“√µàÕ«—µ∂ÿ¥—ß°≈à“« ‡¢â“µ√«® Õ∫

·≈–®—¥°“√µ“¡∑’ËÀπà«¬ß“ππ—Èπ‡ÀÁπ ¡§«√

¢âÕ Òı ‡¡◊ËÕ»Ÿπ¬å√—∫·®âß∑√—æ¬å ‘πÀ“¬‰¥â√—∫∑√—æ¬å ‘πµ“¡¢âÕ ÒÙ ·≈â« „Àâ®—¥∑”∫—≠™’

∑√—æ¬å ‘πÀ“¬µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë √ø¡. ª√–°“»°”Àπ¥·≈–¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) „π°√≥’‡ªìπ¢Õß ¥À√◊Õ¢Õß‡ ’¬ßà“¬ À√◊Õ‰¡à “¡“√∂‡°Á∫√—°…“‰«â‰¥â‡°‘π¬’Ë ‘∫ ’Ë™—Ë«‚¡ß

‡¡◊ËÕæâπ‡«≈“¥—ß°≈à“«„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥”‡π‘π°“√µ“¡∑’Ë®”‡ªìπ·≈–√“¬ß“πµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë

√ø¡. °”Àπ¥

(Ú) „π°√≥’‡ªìπ∑√—æ¬å ‘πÕ◊ËπÊ πÕ°®“° (Ò) ·≈– “¡“√∂‡°Á∫√—°…“‰¥â „Àâ®—¥‡°Á∫‰«â„π

 ∂“π∑’Ë∑’Ë √ø¡. °”Àπ¥

(Û) ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‡°Á∫√—°…“‰«â À“°µàÕ¡“ª√“°Ø«à“°“√‡°Á∫√—°…“‰«â®–‡ªìπ°“√‡ ’Ë¬ßµàÕ§«“¡‡ ’¬À“¬

À√◊Õ‰¡à§ÿâ¡§à“·°à°“√‡°Á∫√—°…“∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë√“¬ß“πµàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë √ø¡. °”Àπ¥

‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘∑”≈“¬À√◊Õ®”Àπà“¬∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ°àÕπ§√∫°”Àπ¥Àπ÷Ëßªï‰¥â ·≈–‡¡◊ËÕ®”Àπà“¬‰¥â‡ß‘π ÿ∑∏‘‡∑à“„¥

„Àâ‡°Á∫√—°…“‰«â·∑πµ—«∑√—æ¬å ‘ππ—Èπ

¢âÕ Òˆ ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â®—¥‡°Á∫‰«âÀ“°‰¡à¡’ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õß¡“µ‘¥µàÕ√—∫∑√—æ¬å ‘π§◊π¿“¬„πÀπ÷Ëßªï

π—∫·µà«—π∑’Ë √ø¡. ‰¥â√—∫∑√—æ¬å ‘π „Àâ°√√¡ ‘∑∏‘Ï„π∑√—æ¬å ‘ππ—Èπµ°‡ªìπ¢Õß √ø¡. ·≈– √ø¡. ¡’Õ”π“®

π”∑√—æ¬å ‘ππ—ÈπÕÕ°®”Àπà“¬À√◊Õ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥‰¥â

¢âÕ Ò˜ °“√°”Àπ¥√“§“ «‘∏’°“√®”Àπà“¬ À√◊Õ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥∑√—æ¬å ‘π∑’Ë‰¥â√—∫µ“¡¢âÕ Òı

·≈–¢âÕ Òˆ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√ª√–°“»°”Àπ¥

‡ß‘π∑’Ë‰¥â®“°°“√®”Àπà“¬À√◊Õ¢“¬∑Õ¥µ≈“¥„Àâµ°‡ªìπ√“¬‰¥â¢Õß √ø¡.
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Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ Ú˘ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… Ú˜ °

∫∑‡©æ“–°“≈

¢âÕ Ò¯ °“√®—¥°“√À√◊Õ¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ßπ’È

·≈–°“√„Àâ ‘∑∏‘„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®µ“¡ —¡ª∑“π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπ«—π∑’Ë°Æ°√–∑√«ßπ’È„™â∫—ß§—∫ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕµ°≈ß„π —¡ª∑“ππ—Èπ ∑—Èßπ’È ‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫°Æ°√–∑√«ßπ’È

„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Úı ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». ÚıÙ˜

 ÿ√‘¬– ®÷ß√ÿàß‡√◊Õß°‘®

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß§¡π“§¡

À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™â°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ ˆÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√√∂‰øøÑ“

¢π àß¡«≈™π·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». ÚıÙÛ °”Àπ¥„Àâ§π‚¥¬ “√À√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„π‡¢µ√–∫∫√∂‰øøÑ“µâÕß

ªØ‘∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å«à“¥â«¬§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ √à“ß°“¬·≈–∑√—æ¬å ‘π °“√√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬ §«“¡ –Õ“¥
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ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
ว่าดว้ยการก าหนดอตัราค่าโดยสาร  วธิีการจดัเก็บค่าโดยสาร  และการก าหนดประเภทบุคคล 

ที่ได้รบัการยกเว้นไมต่้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลมิรัชมงคล 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย 
การก าหนดอัตราค่าโดยสาร  วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร  และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเวน้
ไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้า  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เพ่ือก าหนดอัตรา 
ค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทาน  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี เรียกว่า  “ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ว่าด้วย
การก าหนดอัตราค่าโดยสาร  วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร  และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเวน้
ไม่ต้องช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการก าหนด

อัตราค่าโดยสาร  วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร  และการก าหนดประเภทบุคคลที่ได้รบัการยกเว้นไม่ตอ้งช าระ  
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี  
“เด็ก”  หมายความว่า  บุคคลอายุไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ 
“บริเวณซึ่งมีการใช้บัตรโดยสารแล้ว”  หมายความว่า  พื นที่ในสถานีรถไฟฟ้าส่วนที่คนโดยสาร

ได้ผ่านการตรวจบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแล้ว 
ข้อ ๕ เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  แบ่งเป็นสามช่วง  ช่วงแรกเริ่มตั งแต่

สถานีรถไฟฟ้าหัวล าโพงผ่านสถานีรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จนถึงสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ  
ช่วงที่สองเริ่มตั งแต่สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ  ถึงสถานีรถไฟฟ้าท่าพระ  และช่วงที่สามเริ่มตั งแต่สถานี
รถไฟฟ้าหัวล าโพง  ถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง 

ข้อ ๖ ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  ให้เป็นไปตามอัตราค่าโดยสาร
รถไฟฟ้า  ดังนี  

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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จ ำนวนสถำนี
รถไฟฟ้ำที่เดินทำง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ขึ้นไป 

อัตรำค่ำโดยสำร 
(บำท) 

๑๗ ๑๙ ๒๑ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๑ ๓๓ ๓๕ ๓๘ ๔๐ ๔๒ 

ข้อ ๗ อัตราค่าโดยสารของบุคคลดังต่อไปนี ให้มีอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราค่าโดยสารตามขอ้  ๖  
ทั งนี   ในกรณีมีเศษไม่เต็มจ านวนบาท  ให้ปรับเศษดังกล่าวให้เต็มจ านวนบาท 

(๑) บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ นไป 
(๒) เด็กซึ่งมีความสูงเกินเก้าสิบเซนติเมตรแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบเซนติเมตร 
ข้อ ๘ ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  ให้เร่ิมคิดตั งแต่คนโดยสาร 

ได้ผ่านเข้าไปในบริเวณซึ่งมีการใช้บัตรโดยสารแล้ว 
ในกรณีที่คนโดยสารเข้าไปในบริเวณซึ่งมีการใช้บัตรโดยสาร  ณ  สถานีใดสถานีหนึ่งแล้ว   

ให้เริ่มคิดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในอัตราค่าโดยสารจ านวนหนึ่งสถานี 
ข้อ ๙ วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  ให้กระท าโดย   

บัตรโดยสารรถไฟฟ้า  เหรียญโดยสารรถไฟฟ้า  หรือวิธีการอื่นตามท่ีคณะกรรมการการรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก าหนด   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร  สายเฉลิมรัชมงคล  ให้แก่บุคคล  ดังต่อไปนี  
(๑) เด็กซึ่งมีความสูงไม่เกินเก้าสิบเซนติเมตร 
(๒) คนพิการ  โดยคนพิการดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจ าตัวคนพิการที่ทางราชการออกให้

ก่อนใช้บริการ 
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดอัตรา 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ต่ ากว่าอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าหรือยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าตามที่ก าหนดในข้อ  ๖   
ได้เป็นครั งคราว  เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า  หรือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล   
หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สราวธุ  ทรงศิวไิล 
ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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มาตรา ๑๑ (๗)
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรฐั
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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
เรื่อง  ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ 

หรือเขตห้ามลา่สัตว์ป่า  ใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุ
 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  พิจารณาแล้ว  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า   ตระหนักถึง
ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ   
พ.ศ.  2546  มาตรา  11  (7)  ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า   พ.ศ.  ๒๕๔๐  
ข้อ  ๕  ประกอบมาตรา  ๑๐๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง   ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๑๖๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  จึงออกประกาศไว้  ดังนี้   

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์  และมีสัญชาติไทย  ให้ได้รับการยกเว้นค่าบริการ  
หรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง 

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า    
หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ  1  ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย  
และมีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ธัญญา  เนติธรรมกุล 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป์่า  และพันธุ์พืช 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   เมษายน   ๒๕๖๒
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 หนา   ๘ 
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ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา   

และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๖   แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดระเบียบ  วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑ 
ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ หามมิใหผู เขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติ วิทยา   

กระทําการดังตอไปนี้   
(๑) ขีด  เขียน  หรือกระทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ  บนซากดึกดําบรรพทรัพยากรธรณี  

แผนพิมพแสดง  อุปกรณสวนจัดแสดง  อาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา 

(๒) กระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดความชํารุด  เสียหาย  กอใหเกิดความสกปรก   
และไมเปนระเบียบแกพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

(๓) กระทําการใด ๆ  ภายในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา   
เปนที่นารังเกียจหรือเสื่อมเสียตอศีลธรรมอันดี  หรือสงเสียงอื้ออึง  หรือกอความรําคาญแกบุคคลอื่น   

(๔) เสพของมึนเมา  นําเครื่องดื่มและอาหารมารับประทานในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  นอกจากสถานที่ซึ่งจัดไวให 

(๕) นําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาในอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา   
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 หนา   ๙ 
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ผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกซากดึกดําบรรพท่ีอยูใน
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตองระวางโทษตามกฎหมาย 

ขอ ๔ การบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วิดีโอ  บันทึกเทป  ถายสารคดี  หรือถายทํา
ภาพยนตร  ภายในอาคารจัดแสดงดวยวิธีใดเพ่ือประโยชนในทางการคา  จะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาที่พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย  
และตองเสียคาบริการในอัตราที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสม 
ของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีมีการเขาชมเปนหมูคณะ  ผูเขาชมอาจรองขอใหเจาหนาท่ีจัดมัคคุเทศก 
เพื่อใหบริการนําชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และตองเสียคาบริการ 
ในอัตราท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑ 
ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๖ ผูเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตองเสียคาเขาชม
ไมเกินอัตราท่ีกําหนดตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้  ท้ังนี้ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๗ บุคคลดังตอไปนี้เขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  
ไดรับยกเวนคาเขาชมตามขอ  ๖ 

(๑) ภิกษุ  สามเณร  ในพระพุทธศาสนา  หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น 
(๒) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาในเครื่องแบบ  หรือหากไมไดแตงเครื่องแบบตองแสดง

บัตรประจําตัวนักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาท่ีตนสังกัดอยูออกให 
(๓) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษา  รวมท้ังครูและอาจารยผูควบคุม  ในกรณีท่ีสถาบันการศึกษา

ขอเขาชมเปนหมูคณะ   
(๔) คนพิการและดอยโอกาส 
(๕) ผูเขาเยี่ยมชมกรณีพิเศษตามคําเชิญของกรมทรัพยากรธรณี 
(๖) เด็กท่ีมีอายุไมเกิน  ๑๒  ปบริบูรณ  หรือผูสูงวัยอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป  และมี

สัญชาติไทย 
(๗) ทหารผานศึกท่ีแสดงบัตรที่ตนสังกัดออกให 
(๘) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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 หนา   ๑๐ 
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(๙) บุคคลที่มีบัตรท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนดออกใหเนื่องจากเปนผูทํา
คุณประโยชนใหกับพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  หรือทางวิชาการเกี่ยวกับ
ซากดึกดําบรรพ 

ขอ ๘ การใชหองประชุมหรือหองบรรยายภายในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา  การเชาสถานที่ขายของที่ระลึก  รานอาหาร  ตองเสียคาบริการในอัตราที่อธิบดี 
กรมทรพัยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๙ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อาจประกาศยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในโอกาสพิเศษตามความเหมาะสม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ปรีชา  จันทรศิริตานนท 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
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บัญชีอัตราคาเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 

และธรรมชาติวิทยา  
 

            อัตราคาเขาชมไมเกินคนละ (บาท) 

คนไทย ชาวตางชาติ 

๑๐๐ ๒๐๐ 
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ประกาศอัตราค่าบริการสวนสตัว์
ฟรคี่าเข้าชมสวนสตัว์ส�าหรับผู้สงูอายุ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 105



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง106



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 107



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง108



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 109



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง110



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 111

มาตรา ๑๑ (๘)
การช่วยเหลือผู้สงูอายุ ซึ่งได้รบัอันตรายจาก
การถูกทารณุกรรม หรอืถูกแสวงหาประโยชน์

โดยมชิอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

มาตรา ๑๑ (๙)
การให้ค�าแนะน�า ปรกึษา ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในทางคดหีรอืในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของส านักงานอัยการสูงสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ 

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 

---------------------------------------------------------- 
 
  ๑. ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีนโยบำยเกี่ยวกับสังคมและคุณภำพชีวิต ในด้ำนควำมมั่นคง 
ของชีวิตและสังคม โดยสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ในเด็ก 
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสและควบคู่กับกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยสำธำรณะและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด           

  ๒. กำรคุ้มครองสิทธิทำงศำลแก่ประชำชน ตำมที่ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และ
กฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร เช่น กำรขอให้จัดตั้งผู้จัดกำรมรดก กำรตั้งผู้ปกครอง  
กำรถอนอ ำนำจปกครอง กำรขอรับบุตรบุญธรรม กำรตั้งผู้อนุบำล กำรขอให้ศำลสั่ง เป็นคนสำบสูญ และอ่ืน ๆ 
ทั้ งนี้  โดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ รำยได้  ของผู้ขอรับกำรคุ้มครองสิทธิและไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ จำกผู้ขอรับ 
กำรคุ้มครองสิทธิ แต่ทั้งนี้ ผู้ขอรับกำรคุ้มครองสิทธิจะต้องรับภำระค่ำธรรมเนียมศำลและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรชั้นศำลตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกผู้ขอรับกำรคุ้มครองสิทธิเป็นผู้ยำกจน 
ไม่มีเงินเสียค่ำธรรมเนียมศำลดังกล่ำว สำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือจำกเงินกองทุนยุติธรรม ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงยุติธรรมได้ 

  ๓. กำรจัดให้มีบริกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่ประชำชน โดยจัดให้มีพนักงำนอัยกำร  
นิติกร เจ้ำหน้ำที่  หรือ ทนำยควำมอำสำ ไว้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยแก่บุคคลดังกล่ำว  
อย่ำงเพียงพอเพ่ือให้รับควำมสะดวกรวดเร็วรวมทั้งมีกำรควบคุมดูแลและประเมินผลกำรให้บริกำรดังกล่ำว  
ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งกำรให้บริกำรดังกล่ำว ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ให้บริกำรโดยไม่คิดค่ำตอบแทนใด ๆ จำกผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ 

กำรบริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย ได้แก่ กำรให้ค ำปรึกษำหำรือทำงกฎหมำย  
กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดท ำนิติกรรมสัญญำ กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรประนอมข้อพิพำท และ  
ให้ควำมช่วยเหลือทำงอรรถคดี เช่น กำรรับว่ำต่ำง กำรรับแก้ต่ำง กำรยื่นค ำร้องในคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีแรงงำน 
และอ่ืน ๆ ดังนี้  
  (ก) กำรให้ค ำปรึกษำหำรือทำงกฎหมำยเป็นกำรให้บริกำรแก่ประชำชนโดยเสมอภำคกัน โดยไม่
ค ำนึงถึงฐำนะ รำยได้ โดยจะให้ค ำปรึกษำไปในทำงที่ถูกที่ควรตำมท ำนองคลองธรรม ไม่เป็นกำรเอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น 
และไม่ฝ่ำฝืนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมำย 

  (ข) กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัดท ำนิติกรรมหรือสัญญำ จะพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ
เฉพำะประชำชนผู้ยำกจนเท่ำนั้น โดยจัดท ำไปตำมประสงค์ของผู้ขอควำมช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปด้วย
ควำมเป็นธรรมและไม่ฝ่ำฝืนกฎหมำย 

 (ค) กำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรประนอมข้อพิพำท ให้กระท ำโดยไม่ค ำนึงถึงฐำนะ รำยได้      
ของผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ เพ่ือยุติข้อพิพำทอันจะมีผลให้เกิดควำมเป็นธรรมและควำมสงบเรียบร้อยในสังคม 

                                                                        /(ง) กำรให้ควำมช่วยเหลือ... 
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-๒- 

 (ง) กำรให้ควำมช่วยเหลือในทำงอรรถคดี ให้พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้  
   (๑) ในทำงคดีอำญำ ให้พิจำรณำรับว่ำต่ำงหรือแก้ต่ำงได้เฉพำะคดีที่เป็นควำมผิด 
อันยอมควำมได้ และผู้เสียหำยหรือผู้ขอควำมช่วยเหลือยังมิได้ร้องทุกข์หรือมอบคดีให้พนักงำนสอบสวน 
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย และถ้ำผู้ขอควำมช่วยเหลือเป็นผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในคดีที่จะมำขอควำมช่วยเหลือ
จะต้องปรำกฏว่ำผู้ขอควำมช่วยเหลือไม่เป็นผู้ต้องหำหรือจ ำเลยในคดีที่พนักงำนอัยกำรเป็นผู้สั่ งคดี 
หรือเป็นโจทก์ และต้องปรำกฏว่ำผู้ขอควำมช่วยเหลือเป็นผู้ยำกจนประกอบกับมีหลักฐำนเพียงพอว่ำผู้ขอ 
ควำมช่วยเหลือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม สมควรได้รับควำมช่วยเหลือ 
   (๒) ในทำงคดีแพ่ง และอ่ืน ๆ ให้พิจำรณำรับว่ำต่ำงหรือแก้ต่ำง กรณีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้     

  (ก) ผู้ยำกจนซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย เนื่องจำกไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
  (ข) คดีท่ีมีเหตุจ ำเป็นหรือมีเหตุอันสมควรให้ควำมช่วยเหลือ 
  (จ) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงอรรถคดี ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยำกจน 
                 (ฉ) ส ำหรับกรณีที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดจะไม่รับด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ตำม ๓ (ก) ถึง (จ) มีดังนี้  
            (๑) เรื่องที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหัวหน้ำ
รัฐบำลมีมติหรือค ำสั่งเด็ดขำด ในเรื่องนั้นแล้ว 
            (๒) เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ 
เป็นผู้ช่วยเหลือ และเรื่องอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรของหน่วยงำนนั้น ๆ  
            (๓) เรื่องที่อธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอัยกำรภำคสั่งยุติควำมช่วยเหลือแล้ว  
เว้นแต่ในกรณีที่มพียำนหลักฐำนใหม่ อันจะท ำให้ผลของกำรด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือเปลี่ยนไป  
            (๔) เรื่องที่คู่กรณีได้ตกลงประนีประนอมยอมควำมกันโดยชอบด้วยกฎหมำย
แล้ว เว้นแต่คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงในกำรประนีประนอมยอมควำมซึ่งสำมำรถด ำเนินกำร
ได้ตำมระเบียบนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียขอให้แก้ไขหรือคัดค้ำนกำรประนีประนอมยอมควำมเดิมว่ำไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
โดยมีหลักฐำน หรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่ปรำกฏชัดในภำยหลัง และกำรให้ควำมช่วยเหลือจะไม่เป็น 
กำรกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลภำยนอกผู้ท ำกำรโดยสุจริต และเสียค่ำตอบแทน  
            (๕) เรื่องเกี่ยวกับคดีซึ่งผู้ร้องขอรับควำมช่วยเหลือมีทนำยควำม หรือมี
หน่วยงำนอ่ืนให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยอยู่แล้ว  
            (๖) เรื่องที่ เป็นคดีหรือข้อพิพำทอันเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร หรือกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยหรือระเบียบ
แบบแผนก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่นั้น ๆ  

   กรณีตำม (๓) หำกหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำมีเหตุอันสมควรรับไว้ด ำเนินกำร  
ให้เสนอไปยังอธิบดีอัยกำร หรืออธิบดีอัยกำรภำค เพ่ือพิจำรณำสั่ง 

                /กรณีตำม (๕) ... 
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-๓- 

   กรณีตำม (๕) หรือ (๖) หำกหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรเห็นว่ำมี เหตุ อันสมควร  
ให้พิจำรณำสั่งรับไว้ด ำเนินกำรเป็นเรื่อง  ๆไป  

   ค ำสั่งไม่รับด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอรับควำมช่วยเหลือของหัวหน้ำพนักงำนอัยกำรในข้อนี้ 
ให้เสนออธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอัยกำรภำค แล้วแต่กรณี เพ่ือทรำบโดยเร็ว หำกอธิบดีอัยกำรหรืออธิบดีอัยกำรภำค  
มีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน ให้ปฏิบัติไปตำมนั้น  

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงสิทธิเสรีภำพและหน้ำที่ โดยกำรเผยแพร่
ควำมรู้ทำงหมำยให้แก่ประชำชน  

 ๕. กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนซึ่งเป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำ ซึ่งมีสิทธิที่จะเรียกเอำ      
ค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลยตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๔๔/๑ เมื่อพนักงำนอัยกำร
มีค ำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องผู้ต้องหำต่อศำลแล้ว พนักงำนอัยกำรจะมีหนังสือแจ้งผู้เสียหำยให้ทรำบถึงสิทธิที่จะเรียกเอำ
ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวพร้อมสอบถำมว่ำผู้เสียหำยมีควำมประสงค์จะยื่นค ำร้องเรียกเอำค่ำสินไหมทดแทน
ตำมสิทธิหรือไม่ หำกผู้เสียหำยไปพบพนักงำนอัยกำรพร้อมแจ้งควำมประสงค์ดังกล่ำว พนักงำนอัยกำร          
จะด ำเนินกำรให้ผู้เสียหำยต่อไป  

  อนึ่ง ในกรณีที่ผู้เสียหำยได้รับกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวจนเป็นที่พอใจแล้ว หรือ 
ได้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกค่ำสินไหมทดแทนดังกล่ำวด้วยตนเองแล้ว ผู้เสียหำยอำจไม่มีสิทธิยื่นค ำร้อง 
เรียกเอำค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลย ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๔๔/๑ อีก และ 
หำกผู้เสียหำยได้ใช้สิทธิยื่นค ำร้องเรียกเอำค่ำสินไหมทดแทนจำกจ ำเลย ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ  
ควำมอำญำ มำตรำ ๔๔/๑ แล้ว จะไม่มีสิทธิยื่นฟ้องคดีแพ่งเรียกค่ำสินไหมทดแทนในเรื่องเดียวกันอีก เว้นแต่ 
ผู้เสียหำยได้ขอให้ถอนค ำร้องเพ่ือจะไปฟ้องร้องด ำเนินคดีด้วยตนเองตำมกฎหมำยต่อไป 

  ๖. ในกรณีที่ผู้สูงอำยุถูกบุคคลในครอบครัวกระท ำควำมรุนแรงในครอบครัว ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ตำมมำตรำ ๓ และ มำตรำ ๔ ผู้สูงอำยุหรือ
ผู้ดูแลหรือผู้พบเห็นสำมำรถร้องขอควำมช่วยเหลือต่อพนักงำนอัยกำรเพ่ือขอให้พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้องขอ
คุ้มครองสวัสดิภำพต่อศำลได้ ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว  
พ.ศ. 2550 พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
หมวด 15 กำรพิจำรณำคดีคุ้มครองสวัสดิภำพ มำตรำ 171 - 179 และข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำว่ำด้วย
วิธีกำรด ำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภำพ พ.ศ. 2554  

 

--------------------------------------------------------------- 
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มาตรา ๑๑ (๑๐)
การจดัที่พกัอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่ม

ให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง  การคุม้ครอง  การสง่เสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดรอ้น 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  (๙)  (๑๐)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านตา่ง ๆ  ตามพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื่อง  การคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  ลงวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๓) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เรื่อง  การก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ   
ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือ  
ถูกทอดทิ้ง  และการให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ ไขปัญหาครอบครัว  
ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ การด าเนินการช่วยเหลือใด ๆ  แก่ผู้สูงอายุ  ให้ค านึงถึงความเดือดร้อนและจ าเป็น  
การมีส่วนร่วม  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย  
เ พ่ือให้ผู้สู งอายุสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผู้สู งอายุอาศัยอยู่ด้วย   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด  
ในประกาศนี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะส่งเสริม  สนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  มีส่วนร่วมหรือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ดูแล  และจัดบริการด้านสวัสดิการสังคม  
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการคุ้มครองทางสังคมด้านผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  กรมกิจการ
ผู้สูงอายุอาจสนับสนุนค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการด าเนินงานตามความเหมาะสมก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หากเห็นว่า  
ผู้สูงอายุเดือดร้อนและจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น  ให้ด าเนินการประสานส่งต่อ
การด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ข้อ ๕ ในประกาศนี้   
“ประสบความเดือดร้อน”  หมายความว่า  ถูกทารุณกรรม  ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ด้วยกฎหมาย  ถูกทอดทิ้ง  ประสบปัญหาด้านครอบครัว  ด้านที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ่งห่ม   
“ทารุณกรรม”  หมายความว่า  การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ  จนเป็นเหตุ 

ให้ผู้สูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือการกระท าความผิดทางเพศ   
ต่อผู้สูงอายุ  ทั้งนี้   โดยค านึงถึงสภาพจิตหรือพฤติกรรมของผู้สูงอายุ  สภาพสังคม  สิ่งแวดล้อม   
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ไม่ว่าผู้สูงอายุนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม   

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย”  หมายความว่า  การหลอกลวง  การกล่าวเท็จ  
การใช้ให้ผู้สูงอายุกระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  หรือกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ  เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ  ทั้งนี้   
ไม่ว่าผู้สูงอายุจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม   

“ถูกทอดทิ้ง”  หมายความว่า  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแล  หรือไม่ดูแล   
อันอาจจะเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจของผู้สูงอายุ   

“เครื่องนุ่งห่ม”  หมายความว่า  เสื้อผ้า  ผ้า  เครื่องแต่งกายที่ใช้สวมหรือห่มเพ่ือปิดบังร่างกาย
หรือสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย   

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งได้รับการแจ้งหรือได้รับค าขอ 
การช่วยเหลือตามข้อ  ๖   

หมวด  ๑ 
การแจ้งหรือยื่นค าขอรับการช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้พบเห็นผู้สูงอายุที่ประสบ  
ความเดือดร้อนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง118

(๑) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งหรือยื่นค าขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ  หรือกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  หรือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม  (๑๓๐๐) 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้แจ้งหรือยื่นค าขอได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในจังหวัดนั้น   

ทั้งนี้  กรณีผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  อาจแจ้งต่อหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือประสานงานให้หน่วยงานตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้การช่วยเหลือต่อไป 

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือรับค าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ตลอดจนรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุแต่ละรายโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้วินิจฉัยในการช่วยเหลือ  สอบข้อเท็จจริง  
วิเคราะห์  พิจารณา  วินิจฉัยปัญหา  วางแผนให้ความช่วยเหลือ  และติดตามประเมินผล   

หมวด  ๒ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกทารุณกรรม 

 
 

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์

นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์ 
(ข) สอบถามข้อเท็จจริง  พฤติการณ์ของการถูกทารุณกรรม   
(ค) กรณีการทารุณกรรมเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอกให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

เพื่อด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด   
(ง) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระท าของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัย

อยู่ด้วย  ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมายให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว
หรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยเพ่ือท าความเข้าใจให้สามารถดูแลผู้สูงอายุมิให้ถูกกระท าทารุณกรรมอีก   
แต่หากผู้สูงอายุประสงค์ด าเนินคดีให้ด าเนินการตามข้อ  (ค)  โดยอนุโลม   

(จ) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  และจิตใจของผู้สูงอายุ  ให้กลับไปสู่สภาวะปกติ  และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในกรณีที่ไม่สามารถฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยได้  ให้ด าเนินการน าส่ง
ผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในหน่วยงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด  หรือหน่วยงานเอกชนที่ยินยอม 
รับไว้ดูแล  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองดูแลต่อไป  โดยความยินยอม 
ของผู้สูงอายุ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๓ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องตน้  กรณีมีความจ าเป็นใหน้ าผู้สูงอายุเขา้รับการตรวจรกัษาจากแพทย์

และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงให้รวมการสอบข้อเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ซึ่งเป็นตัวการ

หรือเป็นนายหน้าในการน าผู้สูงอายุมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีท่ีผู้สูงอายุถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นความผิด  

ทางอาญาให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด 
(ข) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ตามความต้องการและ

ความเหมาะสม   
(ค) กรณีผู้สูงอายุประสงค์จะกลับไปอยู่กับครอบครัว  หรือบุคคลซึ่งผู้สูงอายุ  มีความประสงค์

จะไปอยู่ด้วยก็ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือบุคคลนั้น 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สู งอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๔ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกทอดทิ้ง 

 
 

ข้อ  ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และขอค าแนะน า

ปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล  ครอบครัว  บุคคลที่เกี่ยวข้อง   

สภาพความเป็นอยู่  สภาพปัญหา  ความต้องการ  เพ่ือให้การช่วยเหลือตามควรแก่กรณี 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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(ข) ให้น าส่งผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ก าหนด  หรือหน่วยงานเอกชน  หรือชุมชน  ที่ยินยอมรับไว้ดูแล  โดยความยินยอมของผู้สูงอายุ   
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองดูแลต่อไป   

(ค) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ตามความต้องการและ
ความเหมาะสม   

(ง) กรณีผู้สูงอายุประสงค์จะกลับไปอยู่กับครอบครัว  หรือบุคคลซึ่งผู้สูงอายุ  มีความประสงค์
จะไปอยู่ด้วยก็ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือบุคคลนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย 
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่ งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๕ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายุประสบปัญหาด้านครอบครวั  ด้านที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุง่หม่ 

 
 

ข้อ  ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ในกรณีมีความจ าเป็นให้น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษา 

จากแพทย์และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล  ครอบครัว  บุคคลที่เกี่ยวข้อง   

สภาพความเป็นอยู่  สภาพปัญหา  ความต้องการ  เพ่ือให้การช่วยเหลือตามควรแก่กรณี 
(ข) ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  หรือการด าเนินการอื่นใด  รวมทั้งปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  อันควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  หรือประสานเพ่ือให้ได้รับค าปรึกษา
ปัญหาทางครอบครัวและปัญหาชีวิต  บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  หรือบริการอื่นของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

(ค) การช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัย  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐  (ข)  โดยอนุโลม 
(ง) การช่วยเหลือ เป็นอาหาร  และหรือ เครื่ องนุ่ งห่ม  ให้ เ พียงพอและเหมาะสม   

กรณีจะช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร  และหรือค่าเครื่องนุ่งห่ม  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒  โดยอนุโลม 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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หมวด  ๖ 
การชว่ยเหลือค่าใช้จ่ายตามความจ าเปน็และเหมาะสม 

 
 

ข้อ  ๑๒ ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  แล้วแต่กรณี  
ตามท่ีก าหนดในหมวดข้างต้นตามประกาศนี้  และเห็นว่าผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนมีสิทธิได้รับ 
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องนุ่งห่ม  หรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท  ทั้งนี้    
ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี  โดยถือตามปีงบประมาณ   

ข้อ  ๑๓ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สูงอายุ
ยื่นค าขอรับการช่วยเหลือ  โดยเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการขอหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้สูงอายุแจ้งหรือขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน   
หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (เล่มสีน้ าเงิน)  มาแสดง 

(๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากผู้สูงอายุมายื่นค าขอแทนผู้สูงอายุจะต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีรูปถ่าย  และเลขประจ าตัวประชาชน   
มาแสดง 

(๓) กรณีผู้สูงอายุไม่มีหลักฐานตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้มีหนังสือรับรองว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ 
ในพ้ืนท่ีนั้นจริงจากนายอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือพนักงานปกครอง  หรื อก านัน   
หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือผู้อ านวยการเขต   
หรือนายกเมืองพัทยา  หรือประธานชุมชน  ซึ่งทางราชการให้การรับรองหรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๔ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติการช่วยเหลือ   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

การช่วยเหลือ 
หมวด  ๗ 

การรายงานผล 
 
 

ข้อ  ๑๕ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุกครั้งในระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ  1๖ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  รายงานผลการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ  แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ  ให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบทุกสิ้นเดือน  และให้สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณด้วย   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  บุคคลที่ เกี่ยวข้อง  หรือผู้พบเห็นผู้สูงอายุ 
ที่ประสบความเดือดร้อนได้แจ้งหรือยื่นขอรับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุน  การจัดท่ีพักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสรมิ  
และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  และการให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ด าเนินการอื่น  
ที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้แจ้ง
หรือยื่นค าขอรับการช่วยเหลือตามประกาศนี้   

ข้อ  ๑๘ ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
ประกอบมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
จึงได้กําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ  ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
(๒) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับและคําสั่งอื่น ๆ  ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ผู้ใช้บริการ”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้  และได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ

ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น 

“ศูนย์”  หมายความว่า  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 

“ผู้อํานวยการศูนย์”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  
หรือผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีอายุเกิน  ๖๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา  และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

(๓) ไม่เป็นโรคติดต่อ  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
(๔) มีความสมัครใจ 
(๕) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจําวัน 
(๖) ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง  หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 
(๗) ไม่ติดสารเสพติด  หรือติดสุรา 
(๘) กรณีคนเร่ร่อน  ถูกทอดทิ้ง  หรือไร้ที่พึ่ง  ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ก่อน  เช่น  การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน  การหาอาชีพที่เหมาะสม  เป็นต้น 
ข้อ ๘ ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู่ในศูนย์  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และต้องเป็น

ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ฐานะยากจน 
(๒) ไม่มีที่อยู่อาศัย 
(๓) ขาดผู้อุปการะ  หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล 

หมวด  ๒ 
ประเภทของการให้บริการ 

 
 

ข้อ ๙ ศูนย์ให้บริการ  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ศูนย์บริการผู้สูงอายุ  สําหรับให้บริการผู้สูงอายุที่มาขอใช้บริการที่ศูนย์  ได้จัดไว้ในเวลากลางวัน 
(๒) บ้านพักผู้สูงอายุมี  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 ก. ประเภทสามัญ  ได้แก่  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ  โดยไม่เสียค่าบริการ 
 ข. ประเภทหอพัก  ได้แก่  การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเสียค่าบริการให้ศูนย์   

ตามอัตราที่กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 
 ค. ประเภทปลูกบ้านอยู่เอง  ได้แก่  การให้บริการผู้สูงอายุ  โดยอนุญาตให้ผู้สูงอายุ

ปลูกบ้านพักอยู่อาศัยในบริเวณศูนย์  ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 
หมวด  ๓ 

การเข้าใช้บริการในศูนย์ 
 

 

ข้อ ๑๐ การขอเข้าใช้บริการในศูนย์  ให้ผู้สูงอายุหรือผู้เกี่ยวข้องยื่นสมัครขอใช้บริการ  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นเรื่องที่กรมกิจการผู้สูงอายุ  หรือศูนย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๒) ในส่วนภูมิภาค  ให้ยื่นเร่ืองที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์   
ให้ผู้อํานวยการศูนย์มีอํานาจในการอนุญาตให้ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการในศูนย์ 
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  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบที่กําหนดขึ้นในศูนย์ 
(๒) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
(๓) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ  ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชักชวน  ยุยง  ส่งเสริม  ให้ผู้ใดกระทําผิด  

หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์ 
(๔) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
(๕) ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด 
(๖) เข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีศูนย์จัดให้ตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว  หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ใช้บริการ 
(๒) ทะเลาะวิวาท  หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น 
(๓) นําบุคคลภายนอกเข้ามาค้างแรมในศูนย์  และห้ามผู้ใช้บริการไปค้างแรมที่อื่น  เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากผู้อํานวยศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) กระทําการใด ๆ  ซึ่งก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น 
(๕) มีสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ในครอบครอง 
 ก. เฮโรอีน  ฝิ่น  กัญชา  ทินเนอร์  ยาอันตราย  หรือสิ่งเสพติดต่าง  ๆ 
 ข. สุรา  หรือเครื่องดองของเมา 
 ค. อุปกรณ์การพนัน 
 ง. อาวุธ  หรือของมีคมทุกชนิด  หรือสิง่ที่ใช้เป็นอาวุธได้ 
 จ. วัตถุระเบิด  หรือเชื้อเพลิง 
 ฉ. สิ่งของอื่น ๆ  ซึ่งผู้อํานวยการศูนย์จะกําหนดและประกาศเพ่ิมขึ้น 
(๖) เล่นการพนันทุกชนิด 
(๗) ลักทรัพย์ของผู้อื่น 
(๘) สูบบุหร่ี  หรือจุดธูปเทียนบูชาพระในเรือนนอน 
(๙) เสพสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนย์ 

(๑๐) นําสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในบริเวณศูนย์ 
(๑๑) นําอาหารไปรับประทานนอกห้องอาหาร  ยกเว้นผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
(๑๒) ประกอบอาหารในเรือนนอน 
(๑๓) นําทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
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  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑๔) ทําลายทรัพย์สินของทางราชการ 
(๑๕) กระทําการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนความสงบสุขของผู้อื่นหรือราษฎรที่อาศัยอยู่   

ในบริเวณใกล้เคียง 
หมวด  ๕ 

มาตรการสําหรับผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
 

 

ข้อ ๑๓ เม่ือผู้สูงอายุเข้าใช้บริการในศูนย์  ให้ผู้อํานวยการศูนย์แจ้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  และคําสั่งหรือระเบียบที่ศูนย์กําหนดข้ึนให้ผู้สูงอายุทราบ  โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย
ว่าผู้ใช้บริการมีความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งที่รับทราบทุกประการ  ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนระเบียบ  
หรือคําสั่งที่ได้รับแจ้งไว้  ให้ผู้อํานวยการศูนย์ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ความผิดครั้งที่  ๑  ให้ว่ากล่าวตักเตือน 
(๒) ความผิดครั้งที่  ๒  ทําทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ 
(๓)  ความผดิครั้งที่  ๓  พิจารณาสั่งให้ออกจากศูนย์ 
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นผู้ใช้บริการกระทําความผิด  เป็นผู้รายงานตามสายการบังคับบัญชา  

เพื่อสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง  แล้วพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
ข้อ ๑๕ ผู้ใช้บริการรายใดจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ  

หรือประทุษร้ายต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการด้วยกันหรือกระทําความผิดทางอาญา  ให้ผู้อํานวยการ
ศูนย์ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วรายงานให้  กรมกิจการ
ผู้สูงอายุทราบทันที 

หมวด  ๖ 
การพ้นสภาพของผู้ใช้บริการ 

 
 

ข้อ ๑๖ ผู้ใช้บริการจะพ้นสภาพการเข้าอยู่ในศูนย์ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาออก 
(๒) ออกจากศูนย์เกินกว่าวันลาท่ีได้รับอนุญาต  หรือออกจากศูนย์โดยไม่ได้รับอนุญาต  

ติดต่อกันเกินกว่า  ๓๐  วัน 
(๓) ถึงแก่กรรม   
(๔) ส่งตัวไปยังหน่วยงานอื่น   
(๕) ครบกําหนดการเข้าใช้บริการ   
(๖) กระทําผิดทางอาญา  และส่วนราชการที่เก่ียวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดําเนินการ 

ตามกฎหมาย 
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  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ เม่ือผู้ใช้บริการพ้นสภาพตามข้อ  ๑๖  ให้ผู้อํานวยการศูนย์จําหน่ายออกจากทะเบียน
แล้วรายงานให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๘ ให้ถือว่าผู้รับบริการตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการ
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีผู้ขอรับบริการรายใดได้ยื่นสมัครไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นขอใช้บริการ
ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อนุสันต์  เทียนทอง 

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
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มาตรา ๑๑ (๑๑)
การจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพเป็นรายเดือน

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  เพื่อใหสอดคลองกับที่ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  คร้ังที่  ๔/๒๕๕๒  
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕ 
และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  
มาตรา  ๖  และมาตรา  ๙๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ  การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  ประกาศ  หรือมติอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงมีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป  และมีสัญชาติไทย 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา   
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  นายก 

เมืองพัทยา   
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย 

ปญหา  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได  ใหขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กอนการปฏิบัติ 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง  ใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่น  หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได   

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 

ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 
(๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป  ซ่ึงไดลงทะเบียน  และย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  ผูรับเงินบํานาญ  เบี้ยหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใด 
ในลักษณะเดียวกัน  ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูไดรับเงินเดือน  คาตอบแทน  รายไดประจํา  หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํา  ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

หมวด  ๒ 
ข้ันตอนการย่ืนคําขอ 

 
 

ขอ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 
ในปงบประมาณถัดไป  ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา  ณ  สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือสถานที่ 
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด  โดยมีหลักฐานดังนี้ 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสําเนา 
(๒) ทะเบียนบานพรอมสําเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสําเนา  สําหรับกรณีที่ผูขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร   
ในกรณีที่มีความจําเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองไดตามวรรคหนึ่ง  

อาจมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได 
ขอ  ๗/๑  ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในปงบประมาณที่ผานมา  ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเบี้ยยังชีพผู สูงอายุตาม 
ระเบียบนี้แลว 

ขอ ๘ ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนึ่งยายภูมิลําเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เคยจาย
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุเดิมยังคงจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะส้ินสุดปงบประมาณนั้น  หากมีความ 
ประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมตองไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมกอนส้ินปงบประมาณ 

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ 

 
 

ขอ ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป  ใหจังหวัดแจงรายชื่อผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงิน 
สงเคราะหตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เพื่อใช
เปนขอมูลในการขอต้ังงบประมาณในปงบประมาณถัดไป 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา  ใหเมืองพัทยากําหนด  หลักเกณฑ  
วิธีการ  และข้ันตอนในการดําเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวของ   

ขอ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบ 
สถานะของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแสดงการดํารงชีวิตอยูตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ตนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  โดยจะแสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของ
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นก็ได 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินตรวจสอบการดํารงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว  จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  หรือหลักฐาน 
อื่นที่มีสามารถตรวจสอบได 

หมวด  ๔ 
งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 

ขอ ๑๑ การต้ังงบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยการนั้น 

ขอ ๑๒ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท  หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

ขอ ๑๓ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบนี้  ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายเปนเงินสด  หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมี สิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ  หรือในนามบุคคลที่รับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
เปนรายเดือนภายในวันที่  ๑๐  ของทุกเดือน 

ในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูที่ไดรับ 
มอบอํานาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู 

การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด 
หรือตามที่ตกลงกันเปนอยางอื่น 

หมวด  ๕ 
การส้ินสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 

ขอ ๑๔ สิทธิของผูไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้ส้ินสุดลงในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๖ 
(๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ที่ตนมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๒ 
 

กรณีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดังกลาวส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง  ใหผูบริหารองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  ส่ังระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสําหรับบุคคลดังกลาวทันที 

ขอ ๑๕ กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาย  ใหนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียน
ทองถิ่นแจงการตายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจงการตายและใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนนั้น  แจงแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จายเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุตามขอ  ๘  ตอไป 

ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ  ๘  กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติตามขอ  ๑๔  (๒) 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน   

หากไมมีผูคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรายชื่อผูขาดคุณสมบัติตอผูบริหาร 
ทองถิ่นเพื่อส่ังถอนรายชื่อ  และระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทันที 

ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจน
แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๗ ระเบียบนี้มิใหกระทบตอสิทธิของผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
และระเบียบคณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู สูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่มีอยูกอนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  และใหถือวาผูสูงอายุดังกลาวเปนผูได
ลงทะเบียนและย่ืนคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บุญจง  วงศไตรรัตน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ในการประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเป็นวันที่  ๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน
ของทุกปี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  เมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปลงทะเบียน  

และย่ืนคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนา   
ณ  สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกําหนด   
ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  โดยมีหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา 
(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา 
(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา  สําหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ในกรณีที่มีความจําเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ตามวรรคหน่ึง  อาจมอบอํานาจ

เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“ข้อ ๘ ผู้สูงอายุผู้ ใดที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่  ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  ให้ผู้สูงอายุนั้น   
ไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่  
นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ  ทั้งนี้  ให้ได้รับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้ง   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน  
ทั้งนี้  ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นยังคงจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  วรรคหน่ึง  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๙ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งบันทึกรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  
พร้อมทั้งรายงานจังหวัดเพื่อส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ  
และจัดสรรงบประมาณ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2561 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.  2552  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  ในการประชุมคร้ังที่  4/2560  เม่ือวันที่  10  สิงหาคม  2560  เก่ียวกับการให้กรมบัญชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  (4)  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์   

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่   
 (ก) ผู้รับเงินบํานาญ  เบ้ียหวัด  บํานาญพิเศษ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน  ค่าตอบแทน  รายได้ประจํา  หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น   

ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้เป็นประจํา 
บุคคลตาม  (ก)  (ข)  หรือ  (ค)  ไม่รวมถึง  ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หรือผู้ที่ได้รับ
สวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี” 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 4 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคส่ีของข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552   

“การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหน่ึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4) 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2552  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่ งชาติ   
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  ในการประชุมครั้งที่  4/2560  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560  
ประกอบกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  2546  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2561  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2561  เกี่ยวกับการให้กรมบญัชีกลาง
สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตามนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญตัสิภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2562 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  13  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์    

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  13  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้   ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด  หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
หรือในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือน    
ภายในวันที่  10  ของทุกเดือน 

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ
และต้องได้รับการยืนยันว่าผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีชีวิตอยู่  ณ  วันที่  1  ของทุกเดือน 

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด   
หรือตามที่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒
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การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง   ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนผู้สูงอายุ  ตามมาตรา  11  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  เป็นหน่วยด าเนินการ” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๕๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   มีนาคม   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๑ (๑๒)
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง  การสนบัสนนุการสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน 
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๑๒)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  แห่งประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านตา่ง ๆ  ตามพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื่อง  การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
ตามประเพณี  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  หมายถึง  การช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท   

ข้อ ๕ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น  ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้   

(๑) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป   
(๒) สัญชาติไทย 
(๓) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดกิารแหง่รฐั  

แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน  ให้ผู้อํานวยการเขต  หรือนายอําเภอ  หรือกํานัน  
หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือนายกเมืองพัทยา  หรือ
ประธานชุมชน  เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง  ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศน้ีให้รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ใน 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  สถานสงเคราะห์  สถานดูแล  สถานคุ้มครอง  หรือสถานใด ๆ   
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน  ซึ่งจัดการศพตามประเพณี 
โดยมูลนิธิ  สมาคมวัด  มัสยิด  โบสถ์ 

ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้ผู้ที่รับผิดชอบ  
ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนา  
ในขณะถึงแก่ความตาย  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   

หรือที่ว่าการอําเภอ  หรือสํานักงานเทศบาล  หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา 
แบบคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการ

ผู้สูงอายุกําหนด   
ข้อ ๗ ผู้ยื่นคําขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ  ๖  ต้องยื่นคําขอ

ภายในกําหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร  ดังต่อไปนี้   
(๑) ใบมรณบัตรของผู้สูงอาย ุ
(๒) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ  หรือหนังสือรับรองตามข้อ  ๕  (๓) 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและ 

เลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ  กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ  สมาคม  วัด  มัสยิด  
โบสถ์  ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน  หรืออนุญาตให้สร้าง  จัดตั้ง  หรือดําเนินงานมูลนิธิ  สมาคม  
วัด  มัสยิด  โบสถ์ด้วย 

(๔) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอ  เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงินสด 
ให้ดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

(๕) หนังสือรับรองเป็นผู้ รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี  ซึ่งออกโดยบุคคล 
ตามข้อ  ๕  (๓)  หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ  ๕  วรรคสอง  สําหรับกรณีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์  
ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน  แบบหนังสือรับรองให้เป็นไปตามที่อธิบ ดี 
กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด   

ข้อ ๘ การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี   
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(๒) จังหวัดอื่น  ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ข้อ ๙ ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพ   

ตามประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการสงเคราะห์  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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ในการจัดการศพตามประเพณี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ก่อนวันที่ประกาศน้ี 
ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ยื่นคําขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้ 

ข้อ  ๑๐ ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓
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มาตรา ๑๑ (๑๓)
การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

การจดับรกิารสถานที่ท่องเที่ยว การจดักิจกรรมกฬีาและนันทนาการ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 145

Àπâ“ 2

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒ ß Ò µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

ª√–°“»°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“
‡√◊ËÕß °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√§ÿâ¡§√Õß

°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°“√ π—∫ πÿπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π°“√®—¥∫√‘°“√

‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«

·≈–°“√®—¥°‘®°√√¡°’Ã“·≈–π—π∑π“°“√

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÒÒ (ÒÛ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

æ.». ÚıÙˆ ·≈–¢âÕ ˘ ·Ààßª√–°“» ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡√◊ËÕß °”Àπ¥„ÀâÀπà«¬ß“π

√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ.». ÚıÙˆ ≈ß«—π∑’Ë

Ú¯ °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙ˜ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“

®÷ßÕÕ°ª√–°“»‰«â¥—ßπ’È

¢âÕ Ò ª√–°“»π’È‡√’¬°«à“ çª√–°“»°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“ ‡√◊ËÕß

°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢°“√§ÿâ¡§√Õß °“√ àß‡ √‘¡ ·≈–°“√ π—∫ πÿπ

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π°“√®—¥∫√‘°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«° ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« ·≈–°“√®—¥°‘®°√√¡

°’Ã“·≈–π—π∑π“°“√é

¢âÕ Ú „ÀâÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π àß‡ √‘¡°“√®—¥∫√‘°“√

‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–„Àâ ‘∑∏‘ ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑ÿ°§π„π ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« À√◊Õ

 π“¡°’Ã“ À√◊Õ ∂“πÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ◊ËπÊ

(Ò) °”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√∫√‘°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π

 ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬« À√◊Õ π“¡°’Ã“ À√◊Õ ∂“πÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ◊ËπÊ



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง146

Àπâ“ 3

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÒÒ ß Ò µÿ≈“§¡ ÚıÙ˜

(Ú) ¥”‡π‘π°“√ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π

 π—∫ πÿπ°“√„Àâ∫√‘°“√‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡ –¥«° §«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–≈¥Õ—µ√“§à“‡¢â“™¡

À√◊Õ°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡  ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„π ∂“π∑’Ë∑àÕß‡∑’Ë¬«  π“¡°’Ã“ À√◊Õ

 ∂“πÕÕ°°”≈—ß°“¬

¢âÕ Û  àß‡ √‘¡°“√®—¥°‘®°√√¡∑àÕß‡∑’Ë¬« °’Ã“·≈–π—π∑π“°“√ ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Ò) ªØ‘∫—µ‘ß“π√à«¡°—πÀ√◊Õ π—∫ πÿπÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®—¥°‘®°√√¡∑àÕß‡∑’Ë¬«

°’Ã“·≈–π—π∑π“°“√ ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

(Ú) ®—¥„Àâ¡’∫√‘°“√·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°‘®°√√¡¬“¡«à“ß·≈–°“√æ—°ºàÕπ

 ”À√—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Ú °—π¬“¬π æ.». ÚıÙ˜

 π∏¬“ §ÿ≥ª≈◊È¡

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·≈–°’Ã“
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มาตรา ๑๑ (๑๓)
การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

การจดับรกิารเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านพพิธิภณัฑ์ โบราณสถาน 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศลิปะ

และวฒันธรรม
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มาตรา ๑๑ (๑๓)
การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

การประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเกี่ยวกบัสิทธทิี่ได้รบั
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ให้ทราบเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๓)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔   
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  
การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
ให้ทราบเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  

ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ให้ทราบเก่ียวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง  ดงันี้ 

(๑) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ  รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงสิทธิของผู้สูงอายุ  
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ  
ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
และบุคลากรของหน่วยงานให้ทราบสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง 

(๓) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ทราบถึงสิทธิของผู้สูงอายุ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอาย ุ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๔) รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้ สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้ สูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ผ่านสื่อหรือช่องทางอ่ืน ๆ  และส่งเสริมองค์กรเครือข่ายร่วมดําเนินการประชาสัมพันธ์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
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มาตรา ๑๑ (๑๓)
การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด

การได้รบัการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  ก าหนดกิจการทีเ่ปน็ผลประโยชนข์องประชาชนในท้องถิน่   

ให้เป็นอ านาจและหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  ด้านการดแูลผู้สูงอายุที่มภีาวะพ่ึงพิง 
 
 

โดยที่ภารกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สู งอายุ เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ งของประเทศ   
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติรับรองไว้ให้เป็นหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งสมควรท่ีหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความส าคัญและด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และต่อมาได้มี
ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  เรื่อง  ก าหนดสิทธิผู้สูงอายุตามมาตรา  ๑๑  (๑๓)   
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๑  
เพ่ือก าหนดสิทธิของผู้สูงอายุในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  
การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑  ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ   รวม  ๖  หน่วยงาน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
ตามมาตรา  ๑๑  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ดังน้ัน  จึงสมควรก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๕)  มาตรา  ๑๖  (๓๑)  มาตรา  ๑๗  (๒๙)   
และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  ท่ีเห็นชอบให้ออกประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก าหนดอ านาจและหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงออกประกาศก าหนดกิจการ  
ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ดังนี้ 

ข้อ ๑ การจัดให้มีบุคลากรและค่าใช้จ่ายของบุคลากรเพ่ือท าหน้าท่ีในการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพ้ืนที่  ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒ การสนับสนุนการฝึกอบรม  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ในการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่จังหวัด  และอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ส าหรับการดูแลระยะยาว  
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นอ านาจ 
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าตอบแทน 
และอบรมบุคลากรเพ่ือหน้าที่ในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจียดจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือจ่าย  หากไม่เพียงพอให้เสนอของบกลาง  รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

(๒) ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเสนอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเป็นค่าตอบแทนบุคลากรเพ่ือหน้าที่   
ในการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยอาสาสมัครบรบิาลทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

และการเบิกค่าใช้จา่ย   
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗  (9)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2505  มาตรา  69  และมาตรา  77  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  ๕  มาตรา  ๘๕  (10)  และมาตรา  ๘๘   
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๖  มาตรา  7๔  (9)  
และมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่  มีภาวะพ่ึงพิง  ซึ่งได้ผ่านประเมินตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด 
“อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่”  หมายความวา่  บุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ในระยะยาว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ 
ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  และกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสังคม 

“การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง”  หมายความว่า  การบริการดูแลท่ีบ้านและชุมชน   
เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ด้านอนามัยพ้ืนฐาน  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  และกายภาพบ าบัด
ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ตลอดจนแนะน าการดูแลและช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ 4 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  อัตราค่าตอบแทน  และการจ่ายค่าตอบแทน 
ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
อัตราตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ในการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  อัตราค่าตอบแทน  และการจ่ายค่าตอบแทน 
ตามวรรคหนึ่ง  กระทรวงมหาดไทยอาจหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กรมกิจการผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย  กรมการแพทย์  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้วยก็ได้ 

ข้อ 5 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน  เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   ได้แก่  
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง    
ที่ได้รับค าสั่งช่วยสนบัสนนุการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บรหิารท้องถิน่แห่งนั้น 

ส าหรับค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนตามข้อ  4  โดยให้ตั้ง
งบประมาณในหมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามความเหมาะสม  และความจ าเป็นด้วย   

ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว  หรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น  เพ่ืออบรม
ให้ความรู้แก่บุคคลในท้องถิ่นของตนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นหรือเพื่ออบรมให้ความรู้
เพิ่มเติมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของตนก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายตามข้อ   5  และข้อ  6  ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ 
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัย  
ปัญหาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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มาตรา ๑๓
กองทุนผู้สงูอายุ
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  หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต ิ
วาดวยการบริหารกองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน 

การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๔)  (๗)  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ  ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการบริหาร
กองทุน  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
ผูสูงอายุ  ไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ  วาดวยการบริหารกองทุน  
การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  

คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารตาง  ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ผูสูงอายุ”  หมายความวา  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 
 “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
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  หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 

“สํานักงาน”  หมายความวา   สํานักงานสงเสร ิมสวัสดิภาพและพิทักษเด ็ก   เยาวชน  
ผูดอยโอกาส คนพิการ  และผูสูงอายุ  และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด                               

                      
หมวด  ๒ 

การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
 

 

ขอ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค  เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการ
สนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารกองทุน  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  เปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนรองประธานกรรมการ  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลางและผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนหาคน  
ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงาน
ในดานการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนสถานภาพ  บทบาท  และกิจกรรมของผูสูงอายุ
จํานวนหนึ่งคน  และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการระดมทุนจํานวนหนึ่งคน  เปนกรรมการ  และให
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารกองทุน  มีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปนี้ 
 (๑)  บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  เพ่ือการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
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  หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ขอ ๘ ใหเปดบัญชีกองทุนไวท่ีกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
แลวแตกรณี  เรียกวา  “บัญชีกองทุนผูสูงอายุ” 

ขอ ๙ เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงานกองทุนและมีความจําเปน  กองทุนสามารถเปดบัญชี
เงินฝากไว  ณ  ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค  ชื่อบัญชีเดียวกันกับขอ  ๘  
เพื่อใชจายตามแผนงานประจําปได  หรือภายในวงเงินและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ขอ ๑๐ เงินที่จะเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ  ไดแก 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินท่ีไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น  
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
ขอ ๑๑ ใหกองทุนผูสูงอายุรับเงินตามขอ  ๑๐  (๑)  และ  (๒)  นําฝากเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ  

กรมบัญชีกลาง 
ขอ ๑๒ เงินที่ไดรับตามขอ  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ในสวนกลางใหนําสงเขาบัญชีกองทุน

ผูสูงอายุท่ีเปดไว  ณ  ธนาคารในสวนกลางตามขอ  ๙  ภายในสามวันทําการ  นับแตวันท่ีไดรับเงิน   
หากไดรับเงินในวันเดียวเกินกวาหนึ่งหมื่นบาท  ใหนําฝากธนาคารในวันรุงขึ้นนับจากวันที่ไดรับเงิน  

ในสวนภูมิภาคใหนําสงเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุท่ีเปดไว  ณ  ธนาคารตามวรรคหนึ่ง  ภายใน
สามวันทําการนับแตวันท่ีไดรับเงิน  ถาวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําสงโดยดวนอยางชา
ในวันทําการรุงขึ้น  หรือใหนําสงสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  
คนพิการ  และผูสูงอายุภายในระยะเวลาเชนเดียวกัน  เพื่อนําเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุท่ีฝากไวท่ีธนาคาร
ตอไป 

ขอ ๑๓ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลัง  เปนรายไดแผนดิน 
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  หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๔ การใชจายกองทุนใหใชจายภายใตวัตถุประสงคขอ  ๕  โดยใหใชจายตามรายการ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จายเปนเงินสนับสนุนแผนงาน  และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง  ท้ังทางดาน
การศึกษา สังคม ศาสนา  ขอมูลขาวสาร  อาชีพ  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  การสงเสริม
บทบาทอาสาสมัคร  การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

(๒) จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม  หรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  รวมท้ังประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องท่ีพัก  
อาหาร  หรือเครื่องนุงหม  เปนตน 

(๓) จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ  
(๔) จายเปนเงินอุดหนุนองคกรท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา หรือดําเนินการ

อื่นที่เกี่ยวของในทางคดี  รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว 
(๕) จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ  เชน  การบริหารกองทุน   

การจัดหาผลประโยชน  การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 
(๖) จายเปนคาใชจายในเรื่องอื่น  ๆ  เพื่อการคุมครอง  สงเสริม  และสนับสนุนตามที่

คณะกรรมการกําหนด   
ขอ ๑๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  

คนพิการ  และผูสูงอายุ  หรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายสั่งจายเงินกองทุน  หลังจากไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุนแลว 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานเปนหนวยงานทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการจายเงินกองทุน 
ขอ ๑๗ ในการจายเงินใหมีหลักฐานการจายเก็บรักษาไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการดวย 
ขอ ๑๘ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวใน

ระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม  หากไมสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบของราชการไดใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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  หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๔ 
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

 

 

ขอ ๑๙ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดดังนี้ 
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด  ๕ 
การจัดการกองทุน 

 

 

ขอ ๒๐ การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคู  เกณฑคงคาง  ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหนวยงานภาครัฐ  ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีกระทรวงการคลังประกาศกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหจัดทํางบการเงิน  
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบและรับรองภายในเกาสิบ
วันนับต้ังแตวันสิ้นปงบประมาณ  เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหสงสําเนา
การเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบตอไป 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานเปนหนวยงานจัดทํารายงานรับจายเงินและยอดคงเหลือของกองทุน
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  และสงสําเนากรมบัญชีกลางปละหน่ึงครั้ง 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและใหหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของสํานักงาน  ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  และการพัสดุ  พรอมขอเสนอแนะและปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุนตามระเบียบน้ี  แลวรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
รองนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ 
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  หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต ิ
วาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน   

และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๕)  (๖)  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ  ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการ
ผูสูงอายุแหงชาติ  จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะ
การเงิน  และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติ
การจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส 

คนพิการ  และผูสูงอายุ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกําหนด
แบบเอกสารตาง  ๆ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
   

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 
 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  

เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 
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  หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส   
คนพิการ  และผูสูงอายุ  และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

 
หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน 
 

 

ขอ ๕ โครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนโครงการที่มีผลตอการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ  หรือการ
ดําเนินงานของกองทุน 

(๒) กรณีเปนโครงการของหนวยงานภาครัฐควรเปนโครงการใหมและเรงดวนท่ีไมไดต้ัง
งบประมาณรองรับ  และไมเปนโครงการตอเนื่อง  

(๓) กรณีเปนโครงการขององคกรภาคเอกชน  หรือองคกรของผูสูงอายุตองไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ  และแหลงทุนอื่น  ๆ  หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

ขอ ๖ หลักเกณฑ  และเงื่อนไขอื่น  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศ
กําหนด  โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ขอ ๗ เพื่อใหไดรายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติยิ่งขึ้น  คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหรือสํานักงานอาจใหผูแทนหนวยงานหรือองคกรที่เสนอขอรับการสนับสนุนหรือบุคคลที่
เกี่ยวของชี้แจงรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม  หรือจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบขอเท็จจริงยัง
สํานักงาน  หรือสถานที่ดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ผูสูงอายุดวยก็ได 

ขอ ๘ ผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรภาคเอกชน  หรือองคกรของผูสูงอายุท่ีดําเนินการตาม

วัตถุประสงค  และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ   
(๒) มีผลการดําเนนิงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอาย ุ
(๓) มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงิน  การบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๔) เปนผูมีคุณสมบัติอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด 
ขอ ๙ การยื่นขอรับการสนับสนุนในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ  
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  หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สําหรับในสวนภูมิภาคใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ใหสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการพรอมท้ัง
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนดวย 

ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน  พิจารณาอนุมัติการขอสนับสนุนเงินกองทุนอยาง
นอยทุกสองเดือน  เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 

ในกรณีกรรมการบริหารกองทุนหรือบุคคลที่มีสวนไดเสียกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน  
ไมวาทางตรงหรือทางออม  หามมิใหเขารวมพิจารณาโครงการนั้น 

ขอ ๑๑ ใหสํานักงานแจงผลการอนุมัติใหผูขอรับการสนับสนุนทราบ  ภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๒ ใหสํานักงาน  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดทําทะเบียนหนวยงาน  หรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน  เพ่ือควบคุม  

กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
ขอ ๑๓ หนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับเงินจากกองทุนตองรายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใชจายเงินที่ไดรับจากกองทุนตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
หากหนวยงานหรือองคกรมิไดดําเนินการหรือดําเนินการไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินให

ผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายระงับการจายเงินงวดตอไปไวกอน  แลวดําเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๔ หนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับเงินจากกองทุนจะตองยินยอมใหสํานักงานตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานตามที่ไดรับเงินจากกองทุน  หรือใหเจาหนาท่ีเขาตรวจเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทะเบียนและ
หลักฐานอื่น  ๆ  ตลอดจนสอบถามหรือสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดดวย 

 
หมวด  ๓ 

การจัดทํารายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุน 
 

 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานจัดทําบัญชีและรายงานการเงินตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยปดบัญชีป
ละหนึ่งครั้ง  ตามปงบประมาณ  และนําสงใหสํานักงานภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันสิ้นปงบประมาณ 
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  หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มีนาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานรวบรวมงบการเงินประจําปและรายละเอียดประกอบของเงินกองทุนใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค  เพื่อจัดทํางบการเงินกองทุนในภาพรวม  สงใหหนวยตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตรวจสอบ  กอนสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับต้ังแต
วันสิ้นปงบประมาณ 

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอ
คณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ  หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ 
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   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  การรับเงิน  การจัดสรรเงิน  การจ่ายเงิน   

และการเก็บรักษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  การรับเงิน  การจัดสรรเงิน   
การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๙  (๕)  (๘)  มาตรา  ๑๕/๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมติคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  คร้ังที่  ๑/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขการจัดสรรเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่ มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาต ิ  

เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เงินบํารุงกองทุน”  หมายความว่า  เงินที่กองทุนได้รับจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต 

ในส่วนที่ เก่ียวกับสินค้าสุราและยาสูบ   ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่ เก็บจากสุราและยาสูบ   
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

“เงินบริจาค”  หมายความว่า  เงินเบ้ียยังชีพหรือเงินอื่นที่ มีผู้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุ   
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  
แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามระเบียบนี้ 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนผู้สูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ  

ในโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ข้อ ๖ สิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสิ้นสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๕ 
(๓) แจ้งสละสิทธิเป็นหนังสือต่อกระทรวงการคลัง  หรือหน่วยงานที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ข้อ ๗ ให้เปิดบัญชีไว้ที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ๓  บัญชี  ประกอบด้วย 
(๑) บัญชี  “กรมกิจการผู้สูงอายุสําหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ” 
(๒) บัญชี  “กองทุนผู้สูงอายุสําหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ” 
(๓) บัญชี  “กองทุนผู้สูงอายุสําหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย” 
บัญชีตาม  (๑)  มีวัตถุประสงค์ในการรับเงินบํารุงกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

บัญชีตาม  (๒)  และ  (๓)  มีวัตถุประสงค์ในการรับเงินบํารุงกองทุน  และเงินบริจาคสําหรับจัดสรร 
เป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนดําเนินการรับเงิน  จัดสรรเงิน  จ่ายเงิน  และเก็บ
รักษาเงินบํารุงกองทุนและเงินบริจาค  โดยให้กรมบัญชีกลางจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่  
ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่าย  โดยคํานึงถึงจํานวนเงิน   
ของกองทุนตามระเบียบนี้  และจํานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพตามข้อ  ๕   

การจ่ายเงินตามวรรคหน่ึง  ให้กรมบัญชีกลางเบิกจากบัญชีตามข้อ  ๗  (๒)  และ  (๓)  ในรหัสกองทุน   
ปีงบประมาณใดมีเงินเหลือจากการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  ให้คณะกรรมการ   

บริหารกองทุนนํามาจัดสรรตามระเบียบนี้   
ข้อ ๙ วิธีปฏิบัติในเรื่องการเงินที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ   

ของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม  หากไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้   
ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 

หมวด  ๒ 
เงินบํารุงกองทุน 

 
 

ข้อ ๑๐ เม่ือกรมกิจการผู้สูงอายุได้รับเงินบํารุงกองทุนแล้ว  ให้ผลักส่งเงินในบัญชีตามข้อ  ๗  (๑)  
เข้าบัญชีตามข้อ  ๗  (๒)  ภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับ 

ให้กรมกิจการผู้สูงอายุตรวจสอบเงินในบัญชีตามข้อ  ๗   (๑ )  มิให้ เกินสี่พันล้านบาท   
ต่อปีงบประมาณ  หากในปีงบประมาณใดได้รับเงินบํารุงกองทุนเกินสี่พันล้านบาท  ให้นําส่วนที่เกินนั้น  
ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 

หมวด  ๓ 
เงินบริจาค 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้เปิดบัญชีกองทุนประเภทบัญชี  “ออมทรัพย์”  ไว้ที่ธนาคารกรุงไทย  และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ดังนี้   
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑) ส่วนภูมิภาคเรียกว่าบัญชี  “กองทุนผู้สูงอายุสําหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  
ที่มีรายได้น้อยจังหวัด”   

(๒) ส่วนกลางเรียกว่าบัญชี  “กองทุนผู้สูงอายุสําหรับเงินบริจาคเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   
ที่มีรายได้น้อย”   

ข้อ ๑๒ ดอกผลที่เกิดจากเงินตามบัญชีในข้อ  ๑๑  ให้นํามารวมจัดสรรเป็นเงินสงเคราะห์  
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดรวบรวมเงินตามบัญชี 
ในข้อ  ๑๑  (๑)  และรายชื่อของผู้บริจาคทุกสิ้นเดือน   

ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดโอนเงินตามบัญชีในข้อ  ๑๑  (๑)  
เข้าบัญชีในข้อ  ๑๑  (๒)  พร้อมส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้บริจาคให้กองทุนภายในห้าวันทําการนับแต่ 
วันสิ้นเดือน 

ข้อ ๑๔ เม่ือกองทุนได้รับเงินตามข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้นําฝากเข้าบัญชีตามข้อ  ๗  (๓)  
ภายในสิบห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับเงิน 

หมวด  ๔ 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ   
ที่มีรายได้น้อยให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ  ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  256๑ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 175

หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดเก็บ  การนําส่งเงิน  การยกเว้น  การลดหย่อน  และการขอคืน 

เงินบํารุงกองทุนผู้สูงอายุ  สําหรับสินค้าสุราและยาสูบ 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15/1  มาตรา  15/2  และมาตรา  15/4  แห่งพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ  พ.ศ.  2546  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บ  การนําส่งเงิน  การยกเว้น  การลดหย่อน  
และการขอคืนเงินบํารุงกองทุนผู้สูงอายุ  สําหรับสินค้าสุราและยาสูบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดเก็บ  การนําส่งเงิน   
การยกเว้น  การลดหย่อน  และการขอคืนเงินบํารุงกองทุนผู้สูงอายุ  สําหรับสินค้าสุราและยาสูบ   
พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนผู้สูงอายุ 
“สุรา”  หมายความว่า  สุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
“ยาสูบ”  หมายความว่า  ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
“ภาษี”  หมายความว่า  ภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้า

สุราและยาสูบ   
“ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุน”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี

สรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบ 
ข้อ 4 ให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุน  ส่งเงินบํารุงกองทุนในอัตราร้อยละสองของภาษี 

ที่เก็บจากสินค้าสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หากมีเศษของหน่ึงสตางค์ 

ให้ปัดทิ้ง 
ข้อ 5 ให้ผู้ มีหน้าที่ส่งเ งินบํารุงกองทุน  ส่งเงินบํารุงกองทุนตามแบบ  ผส .  ๑/๐๑   

ท้ายระเบียบนี้  พร้อมกับการชําระภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบ  ณ  สถานที่
ยื่นแบบชําระภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

กรณีการย่ืนแบบชําระภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เก่ียวข้องกับสินค้าสุราและยาสูบ  ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต  http://www.excise.go.th  ให้ถือว่าเป็นการย่ืนแบบชําระภาษี
สรรพสามิต  ณ  กรมสรรพสามิต 

http://www.excise.go.th
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 6 กรณีที่ผู้ มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุน  ไม่ส่งเงินบํารุงกองทุน  หรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนด  หรือส่งเงินบํารุงกองทุนไม่ครบตามจํานวนที่ต้องส่ง  ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุน
จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กําหนด
หรือจํานวนเงินที่ส่งขาดไป  แล้วแต่กรณี  นับแต่วันครบกําหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบํารุงกองทุนครบถ้วน  
ทั้งนี้  เงินเพิ่มจะต้องไม่เกินจํานวนเงินบํารุงกองทุน  และให้ถือว่าเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบํารุงกองทุนด้วย   

การคํานวณระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
ข้อ ๗ การนําส่งเงินบํารุงกองทุน  ให้นําส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุ   

ชื่อบัญชี  “กรมกิจการผู้สูงอายุสําหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ”  โดยดําเนินการดังนี้ 
(๑) สําหรับกรมศุลกากร  ให้สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร  หรือหน่วยจัดเก็บที่เรียกชื่อ

เป็นอย่างอื่นเป็นผู้จัดเก็บและนําส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังของหน่วยจัดเก็บ  และให้นําส่งโดยวิธีการโอน
ขายบิลเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุ   

 (ก) ในการส่งเงินให้หน่วยจัดเก็บจัดทําใบส่งเงินบํารุงกองทุนตามแบบ  ผส.  ๑/๐๒  และ
บัญชีสรุปรายละเอียดการรับ - ส่งเงินบํารุงกองทุนตามแบบ  ผส.  ๑/๐๓  รายงานให้กองทุนทราบ  
ภายในวันที่  ๑0  ของเดือนถัดไป   

 (ข) ให้หน่วยจัดเก็บจัดทํารายงานการจัดเก็บเงินบํารุงกองทุนประจําเดือนตามแบบ   
ผส.  ๑/๐๔  ส่งให้ส่วนกลางของกรมศุลกากร  ภายในวันที่  ๑0  ของเดือนถัดไป  และ 

 (ค) ให้กรมศุลกากรรายงานการนําส่งเงินในภาพรวมให้กองทุนทราบภายในวันที ่  
15  ของเดือนถัดไป 

(๒) สําหรับกรมสรรพสามิต  ให้สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  หรือสํานักงานสรรพสามิต 
พื้นที่สาขา  หรือหน่วยจัดเก็บที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น  เป็นผู้จัดเก็บและนําส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลัง 
กรมสรรพสามิต  และให้กรมสรรพสามิตนําส่งโดยวิธีการโอนขายบิลเข้าบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  และรายงานให้กองทุนทราบภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป 

ข้อ ๘ การนําส่งเงินบํารุงกองทุนเพื่อเป็นรายได้กองทุน  ให้กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นผู้นําส่ง
โดยดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้นําเงินจากบัญชีเงินฝากคลังของกรมกิจการผู้สูงอายุ  ชื่อบัญชี  “กรมกิจการผู้สูงอายุ
สําหรับภาษีสรรพสามิตและสุรายาสูบ”  ส่งให้กองทุนภายในวันที่  ๒๐  ของเดือนถัดไป 

การนําส่งเงินข้างต้น  ให้แจ้งการนําส่งเงินบํารุงกองทุนและหลักฐานการนําส่งเงินบํารุงกองทุน  
ส่งให้กองทุนภายในห้าวันทําการ  นับแต่วันนําส่งเงินให้กองทุน 

(๒) การส่งเงินให้แก่กองทุนตามข้อ  ๘  (๑)  ให้นําส่งปีงบประมาณละไม่เกินสี่พันล้านบาท  
ส่วนที่เหลือให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผน่ดินภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่กองทุนได้รับเงินครบส่ีพันล้านบาท 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เก่ียวกับ
สินค้าสุราและยาสูบได้รับการยกเว้น  ลดหย่อน  หรือคืนภาษีให้ได้รับการยกเว้น  ลดหย่อน  หรือคืนเงิน
บํารุงกองทุนด้วย 

การขอรับเงินบํารุงกองทุนคืนจากกองทุน  ให้อธิบดีกรมสรรพสามิต  หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้มีอํานาจในการส่ังคืนเงินบํารุงกองทุน  โดยใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีการขอคืนภาษีสรรพสามิต 
ในส่วนที่เก่ียวกับสินค้าสุราหรือยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ส่งออกแจ้งความประสงค์ขอคืนหรือยกเว้นเงินบํารุงกองทุนพร้อมกับคําขอคืน
หรือยกเว้นค่าภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ 

ข้อ ๑๑ สําหรับสินค้าสุราหรือยาสูบที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ได้รับการยกเว้นการส่งเงิน
บํารุงเข้ากองทุน  โดยให้ผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นภาษี  พร้อมกับการขออนุญาต
ส่งออกสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  ตามแบบ  ผส.  ๑/๐๕ 

ข้อ ๑๒ การดําเนินการอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

เรื่อง  หลักเกณฑ  และเงื่อนไขอื่นที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสงูอาย ุ
 
 
อาศัยอํานาจตามขอ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยการ 

พิจารณาอนุมัติการจายเงิน  การจัดทํารายงานสถานะการเงิน  และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ.  
๒๕๔๘  ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ   จึงออกประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นที่ใหการ
สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุไว  ดังตอไปนี้ 
  

 ขอ  ๑   ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  เรื่อง
หลักเกณฑ  และเงื่อนไขอื่นที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ” 
 

ขอ  ๒  ในประกาศนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนผูสูงอายุ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
“หนวยงานภาครัฐ”   หมายความวา   กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวนราชการที่ 

เรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเปนกรม ราชการบริหารสวนภูมิภาค  ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และ
การสนับสนุนผูสูงอายุ 

“องคกรภาคเอกชน” หมายความวา  องคกรที่มิใชของสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ 
ของรัฐ และเปนองคกรที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม  และ
การสนับสนุนผูสูงอายุ 

“องคกรของผูสูงอายุ”   หมายความวา   องคกรที่ผูสูงอายุรวมตัวกันดําเนินการตาม 
วัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

 “ผูสูงอายุท่ีขอกูยืมเงินทนุประกอบอาชพี”  หมายความวา  ผูซ่ึงมีอายุเกนิหกสิบปข้ึนไป 
และมีสัญชาติไทยที่ประสบปญหาความเดือดรอนดานเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไมไดรับความชวยเหลือ
จากแหลงทุนอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

“ผูอํานวยการ”   หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ 
เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ 
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ขอ  ๓   คุณสมบัติของผูขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน มีดังนี้ 
(๑)  กรณีเปนหนวยงานภาครัฐ 
     (ก)  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

 (ข)  ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.  
๒๕๔๖  หรือมีหนาที่ดําเนินการในการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุตามประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวของ  หรือมีหนาที่ตามกฎหมายในการสงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ
 (๒)  กรณีองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หรือไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
  (ก)  จะตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ
ตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหกเดือน 

       (ข)  มีสํานักงานใหญตัง้อยูในทองทีท่ี่จะยืน่คําขอไมนอยกวาหกเดือน 
  (ค)  มีบุคลากร  หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา หรือมีท่ีปรึกษาที่มี 

ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
 (ง)  มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 

  (จ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงินการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  กรณีองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุท่ีไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือไม

ไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 (ก)  จะตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
  (ข)  มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรภาคเอกชนหรือองคกรของ
ผูสูงอายุท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  หรือองคกรสาธารณประโยชนรับรองวาเปนองคกรที่มีผลงานเกี่ยวของ
กับการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

  (ค)  มีสํานักงานใหญตั้งอยูในทองที่ท่ีจะยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 
       (ง)  มีบุคลากร หรืออาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํา  หรือมีทีป่รึกษาที่ม ี

ความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
  (จ)  มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 
   (ฉ)  มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงินการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  กรณีผูสูงอายุขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ตองมีคุณสมบัติและมีบุคคลที่นาเชื่อถือ
ตามที่ผูอํานวยการกําหนดค้ําประกัน   
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  ขอ ๔   ลักษณะโครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี ้

 (๑)  โครงการที่มีวัตถุประสงคและกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน  มีผลตอ 
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ หรือการดําเนินงานของกองทุน 
 (๒)  โครงการที่สรางการมีสวนรวมของบุคคลหรือหนวยงานหรือประชาชนเกี่ยวกับการ
คุมครอง  การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ  

(๓)  โครงการของหนวยงานภาครัฐ  ควรเปนโครงการใหมและเรงดวนที่ไมได 
ตั้งงบประมาณรองรับ  และไมเปนโครงการตอเนื่อง 

(๔) กรณีโครงการขององคกรภาคเอกชนหรือองคกรของผูสูงอายุท่ีไมไดรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และแหลงทุนอื่น ๆ  เวนแตกรณีไดรับแตไมเพียงพอ 
   (๕)  โครงการลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติหรือคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหการสนับสนุน   
 

ขอ ๕  รายการคาใชจาย และวงเงินทีก่องทนุใหการสนับสนุนใหเปนไปตามอัตรา 
รายการและวงเงิน  ดังนี ้
 (๑)  จายเปนเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินการตาม 
แผนงาน  และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเองทั้งทางดานการศึกษา  สุขภาพ  สังคม  ศาสนา  
ขอมูลสารสนเทศ  ขาวสาร   อาชีพ  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม   การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การ
รวมกลุมในลกัษณะเครือขายชุมชน  เชน                            
   (ก)  การสงเสริมการศึกษาและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ  โดยการ
ผลิตและเผยแพรขอมูลความรูและขาวสาร  รวมทั้งการเชิญผูท่ีมีความรูและประสบการณในดานตาง ๆ  มา
เปนวิทยากรในการอบรม  บรรยาย  อภิปราย  การสาธิต  เพื่อสรางความรูและเพิ่มทักษะดานตาง ๆ  ใหกับ
ผูสูงอายุ   และใหผูสูงอายุรูเทาทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมปจจุบัน 
   (ข)  การสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาระบบเฝาระวังเกื้อกูล  และดูแลผูสูงอายุโดย
ชุมชน  
   (ค)  การรณรงคและเสริมสรางความตระหนักเพื่อใหบุตรหลานไดแสดงความกตัญู
กตเวทีตอผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน   และเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย  
    (ง)  การสงเสริมกลุมกิจกรรมของผูสูงอายุ เพื่อเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ  โดยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
การออกกําลังกาย  บริการตรวจสุขภาพ  บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ  การนวดแผนไทย และการสงเสริมการ
ปองกันและการดูแลสุขภาพตนเอง 
    (จ)  การสงเสริม และพัฒนาการดําเนินงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 
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    (ฉ)  การสงเสริมการมีสวนรวมในสังคม  ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุ
เขามาเปนอาสาสมัครและรวมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยรวม  และการเผยแพรความรู  ภูมิ
ปญญา  และประสบการณของผูสูงอายุใหกับชุมชน 
  (ช)  การฝกอาชีพ  เปนการสรางโอกาสใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ
และมีรายได  โดยมีการรวมกลุมจัดทํากิจกรรม   เชน งานเกษตรกรรม  งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุเปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และมีรายไดเสริม  การจัดหาตลาดจําหนายผลิตภัณฑ  
  (ซ)  การสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหรือการพัฒนาเครือขายในการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน  การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานหรือชุมชน   เพื่อใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาการ
ชวยเหลือตนเองไดรับการดูแลเบื้องตน  และเปนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ครอบครัวและชุมชน   
   (ฌ)  การสงเสริมสนับสนุนเครือขายองคกรชมรม  ศูนยผูสูงอายุ โดยการจัดประชุม  
สัมมนา   การสนับสนุนกิจกรรมการสรางความเขมแข็งใหแกผูนําองคกรของผูสูงอายุและเครอืขาย    
   (ญ)  การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

     (ฎ)  การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในที่สาธารณะ  
(๒)  จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุท่ีไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือ 

ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องที่
พัก อาหาร หรือเครื่องนุงหม  เชน  

(ก) การอุปการะผูสูงอายุในรูปแบบสถานสงเคราะหหรือศูนยบริการผูสูงอายุ  
(ข) การสรางหรือปรับปรุงที่อยูอาศัยผูสูงอายุท่ีประสบปญหาความเดือดรอน 

เรื่องที่พักในชุมชน  เปนการใหความชวยเหลือในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ  เพื่อการซอมแซม  ปรับปรุงที่พัก
อาศัยของผู สูงอายุกลุมผูดอยโอกาสในชุมชน   เพื่อชวยใหผู สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดี อยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย   รายละไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 (ค)  การชวยเหลือผูสูงอายุประสบปญหาความเดือดรอนเรื่องอาหาร หรือ 
เครื่องนุงหม โดยชวยเปนเงินหรือส่ิงของ  รายละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท  ชวยไดไมเกิน ๓ ครั้งตอหนึ่ง
ปงบประมาณ 

 (๓)  จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงิน  เพื่อเปนทุนประกอบอาชีพโดยใหกูยืมเปน
รายบุคคลไดคนละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือกูยืมเปนรายกลุม ๆ ละไมนอยกวา ๕ คน ไดกลุมละไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  และใหชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน  ๓  ป  โดยไมคิดดอกเบี้ย   ท้ังนี้ ผูขอ
กูยืมเงินตองไมไดรับความชวยเหลือจากแหลงทุนอื่น หรือไดรับแตไมเพียงพอ 
 (๔)  จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา หรือ
ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี  รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว โดยการชวยเหลือเปนคาฤชาธรรม
เนียมศาล และคาใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวกับการดําเนินคดี ท้ังนี้ ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการเปนรายคดี
ไป 
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 (๕)  จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน เชน การบริหารกองทุน การจัดหา
ผลประโยชน การติดตามประเมินผลและตรวจสอบ การดําเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๖) จายเปนคาใชจายในเรื่องอื่น ๆ  เพื่อการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุน 
ผูสูงอายุ  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรแลวเสนอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติใหความ
เห็นชอบตอไป 
 ท้ังนี้  วงเงินและรายการคาใชจายตาม (๑) ถึง (๔) ใหเปนไปตามประกาศกําหนดวงเงินและ
รายการคาใชจาย   หากไมมีวงเงินและรายการคาใชจายที่ประกาศไว  ใหนําอัตราและรายการตามระเบียบ
ของทางราชการมาดําเนินงาน  

ในกรณีท่ีอัตราวงเงินและรายการที่กําหนดไวตาม (๑) ถึง (๖) ไมสามารถใชดําเนินงาน 
ไดอยางเพียงพอกับความจําเปน ใหนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีไป 
 

ขอ  ๖   กรอบวงเงินโครงการ ประกอบดวย 
 (๑)  โครงการขนาดเลก็  หมายถึง โครงการทีข่อสนับสนุนในวงเงินไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
     (๒)  โครงการขนาดกลาง  หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ ถึง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๓)  โครงการขนาดใหญ  หมายถึง  โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงนิเกนิ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป 
  
 
      ขอ ๗   การเสนอโครงการ  หรือคําขอกูยืมเงิน หรือคําขอสนับสนุนเปนรายบุคคล  
หรือรายกลุมใหเปนไปตามแบบเอกสารที่ผูอํานวยการกําหนด  
 

ขอ ๘   การยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
(๑) กรณีผูมีภูมิลําเนาหรือท่ีตั้งของสํานักงานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอ 

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  คน
พิการ  และผูสูงอายุ  
 (๒)  กรณีผูมีภูมิลําเนาหรือท่ีตั้งของสํานักงานอยูในสวนภูมิภาค  ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  
  ใหสํานักงานตามวรรคหนึ่ง  ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหความเปนไปไดของ 
โครงการ  หรือความจําเปนและเหมาะสมของคําขอเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  พรอมทั้งเสนอความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการดวย   
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ขอ  ๙   การรายงาน  และการติดตามผลใหเปนไปตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด 
 
                                                  ประกาศ  ณ วนัที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 

(นายวัลลภ  พลอยทับทิม) 
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย 

ประธานกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ
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มาตรา ๑๗
ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้
เพยีงพอแก่การยงัชพี ผู้นั้นมสีทิธไิด้รบัการลดหย่อนภาษี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก�าหนดใน

ประมวลรษัฎากร
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  หนา   ๑๓
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มกราคม   ๒๕๔๘

 

พระราชบัญญัติ 
 แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๖) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

เปนปท่ี  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ  ให

ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  

๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๓๖)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป
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  หนา   ๑๔
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มกราคม   ๒๕๔๘

มาตรา ๓ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน (ญ)  ของ  (๑)  ในมาตรา  ๔๗  แหงประมวลรัษฎากร  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๖)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  

“(ญ)  คาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผูมีเงินได  รวมท้ังบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได
คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกลาวตองมีอายุหกสิบปขึ้นไป  มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ  และอยูใน
ความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

คาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง  ใหหักลดหยอนสําหรับเงินไดพึงประเมินประจําป  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ท่ี
จะตองยื่นรายการในป  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
 พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี
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  หนา   ๑๕
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๔  ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓  มกราคม   ๒๕๔๘

หมายเหตุ :    เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  กําหนดใหผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการีซ่ึงเปนผูสูงอายุท่ีไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  มีสิทธิไดรับการ
หักลดหยอนภาษีตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร  ดังนั้น  เพื่อเปนการสงเสริมและ
สนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผูใหกําเนิดบุตร  สมควรกําหนดใหผูมีเงินไดซ่ึงอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ของตนหรือบิดามารดาของสามีหรือภริยาของตนสามารถนําคาอุปการะเลี้ยงดูดังกลาวมาหักลดหยอนในการคํานวณ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับภาษีเงินได  (ฉบับท่ี  ๑๓๖) 

เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดู 
บิดา  มารดาของผูมีเงินได  รวมท้ังบิดา  มารดาของสามหีรือภริยาของผูมีเงินได 

ตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (ญ)  แหงประมวลรัษฎากร 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๗  (๑)  (ญ)  แหงประมวลรัษฎากร  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับท่ี  ๓๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของผูมีเงินได  รวมท้ังบิดา  
มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินได  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของผูมีเงินได  รวมท้ังบิดา  มารดาของ
สามีหรือภริยาของผูมีเงินได  ตามมาตรา  ๔๗  (๑)  (ญ)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหหักลดหยอนได  ตาม
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) ใหหักลดหยอนไดคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  สําหรับบิดา  มารดาที่มีอายุหกสิบปขึ้นไป  และอยู
ในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีเงินได  แตมิใหหักลดหยอนสําหรับบิดา  มารดาดังกลาวท่ีมีเงินไดพึงประเมิน
ในปภาษีท่ีขอหักลดหยอนเกิน  ๓๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป 

(๒) ผูมีเงินไดหรือสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดจะตองเปนบตุรชอบดวยกฎหมายของบิดา  มารดา
ท่ีผูมีเงินไดใชสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดู 

(๓) กรณีผูมีเงินไดหลายคนอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาคนเดียวกัน  ใหผูมีเงินไดคนใดคนหนึ่ง
เพียงคนเดียวท่ีมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบิดา  มารดาดังกลาวเปนผูมีสิทธิหักลดหยอน 
คาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาดังกลาวนั้นในแตละปภาษี 

(๔) การหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาดังกลาวใหหักไดตลอดปภาษี  ไมวากรณีท่ีจะ
หักลดหยอนไดน้ันจะมีอยูตลอดปภาษีหรือไม 

(๕) กรณีสามีหรือภริยาเปนผูมีเงินไดฝายเดียว  ใหผูมีเงินไดหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  
มารดาของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 
 

(๖) กรณีผูมีเงินไดซึ่งมีสิทธิหักลดหยอนอยูแลว  ตอมาไดสมรสกันใหยังคงหักลดหยอนได  
ดังนี้ 

 (ก) ถาความเปนสามี  ภริยามิไดมีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน  ใหตางฝายตางหัก
ลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของตน  คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

 (ข) ถาความเปนสามี  ภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน  และภริยาไมใชสิทธิ 
แยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี  ตามมาตรา  ๕๗  เบญจ  แหงประมวลรัษฎากร  ใหหักลดหยอน 
คาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของผูมีเงินได  รวมท้ังบิดา  มารดาของภริยาของผูมีเงินไดคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 (ค) ถาความเปนสามี  ภริยาไดมีอยูตลอดปภาษีท่ีขอหักลดหยอน  และภริยาใชสิทธิแยก 
ยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี  ตามมาตรา  ๕๗  เบญจ  แหงประมวลรัษฎากร  ใหสามีและภริยา
ตางฝายตางหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดาของตน  คนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

(๗) กรณีผูมีเงินไดมิไดเปนผูอยูในประเทศไทย  ใหหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา  มารดา 
ไดเฉพาะบิดา  มารดาที่อยูในประเทศไทย 

ขอ ๒ การหักลดหยอนตามประกาศนี้  ผูมีเงินไดตองระบุเลขประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎรของบิดา  มารดาที่ผูมีเงินไดใชสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูในแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดวย 

ขอ ๓ การหักลดหยอนตามประกาศนี้  ผูมีเงินไดตองมีหลักฐานรับรองการอุปการะเลี้ยงดู 
จากบิดา  มารดาที่ผูมีเงินไดใชสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดู 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ศิโรตม  สวัสดิ์พาณิชย 
อธิบดีกรมสรรพากร 
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หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 
พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๙) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บางกรณี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๔๙๖  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่  ๖๓๙)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน  ๓  หมวด  ๓  ในลักษณะ  ๒  แห่งประมวลรัษฎากร  
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางานสําหรับเงินได้เป็น
จํานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ  เฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุในส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนลูกจ้างในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ัน  



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง196

หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ ์ 
วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ผู้สูงอายุทํางานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่งในเวลาเดียวกัน  ให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้าทํางานก่อนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง 

การจ้างผู้สูงอายุตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงกรณีการจ้างผู้สูงอายุที่มีรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ในแต่ละเดือนเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาท   

มาตรา ๔ ผู้สูงอายุตามมาตรา  ๓  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
(๒) เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว  หรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ 

ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน   
(๓) ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีจ้าง

ผู้สูงอายุดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งรับผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทํางาน  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจ้าง
แรงงานผู้สูงอายุดังกล่าวเข้าทํางาน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเวน้ภาษีเงินไดข้องบริษทัหรือห้างหุ้นสว่น 
นิติบุคคล ส าหรับเงนิได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจา้งผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไป 

    
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่าย
เป็นค่าจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าท างาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ลูกจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) 
พ.ศ. 2560 

 “รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์
ที่ค านวณได้เป็นเงิน ภาษีอากรที่ผู้จ่ายออกแทนให้ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานซึ่งเป็นเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ แต่ไม่รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องจ่ายตามที่กฎหมายก าหนดขึ้นโดยเฉพาะ เช่น เงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นต้น 

ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะน ารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ
ไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560 ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) จ านวนรายจ่ายที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จะต้องเกิดจากการจ้างผู้สูงอายุเข้าท างาน
เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยจ านวนรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง
ผู้สูงอายุ และจ านวนผู้สูงอายุนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
 

/ (ก) ... 
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  (ก) เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุในรายที่มีจ านวนไม่เกิน  
15,000 บาท ในแต่ละเดือน 

  (ข) จ านวนผู้สูงอายุที่จะน ามาเป็นฐานในการค านวณหารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจ้างผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถน ามาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นั้น ได้แก่ จ านวน
ผู้สูงอายุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุตาม (ก) 
ที่ท างานเต็มเดือนในแต่ละเดือน ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนลูกจ้างทั้งหมดที่ท างาน
เต็มเดือนในประเทศไทยในแตล่ะเดือนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคลนัน้ โดยให้ค านวณหาจ านวนผู้สูงอายุ
ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสิทธิน ามายกเว้นภาษีเงินได้เป็นรายเดือน 

   การค านวณหาจ านวนผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่า การค านวณหาจ านวน
ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ได้ผลลัพธ์ไม่ลงตัว ปรากฏเศษในการค านวณ และเศษของผลลัพธ์
มีจ านวนตั้งแต่ 0.5 ให้ปัดเศษขึ้นไปให้ได้จ านวนเต็มและให้ถือเป็นจ านวนผู้สูงอายุที่จะเป็นฐานในการ
ค านวณหารายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

 (2) ต้องจัดท ารายงานเก่ียวกับการจ้างผู้สูงอายุที่จะน ามาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุ ซ่ึงมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ 
สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ 

 (3) ต้องแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุซ่ึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะน ามาใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ส าหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดี
กรมสรรพากรภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th โดยต้องแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดในเว็บไซต์ดังกล่าว 

  การแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ให้แจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 “การแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุตามวรรคหนึ่ง ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้าย 
แห่งก าหนดเวลาในการแจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 แต่ไม่เกินวันที่  
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้แจ้งข้อมูลของผู้สูงอายุภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563” 
  (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่  379)ฯ 
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

                      ประสงค์  พูนธเนศ 
                        (นายประสงค์  พูนธเนศ) 

                  อธิบดีกรมสรรพากร 
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กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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พระราชกฤษฎีกา 
ก าหนดคณุสมบตัิของบคุคล 

ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผูป้ระกนัตน  (ฉบบัที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๐  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดคุณสมบัติของบุคคล  
ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔๐  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติของบุคคล 
ซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดคุณสมบัติ
ของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
คุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน  โดยก าหนดให้บุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และ 
ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันที่มีอายุยืนยาวมากขึ้น   
อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุให้มีความยั่งยืนในการด ารงชีวิต  จึงจ าเป็นต้องตรา  
พระราชกฤษฎีกานี ้

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดใหก้ิจกำรกำรดแูลผูสู้งอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 
เป็นกิจกำรอื่นในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน  (๓)  ของบทนิยำมค ำว่ำ  “สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ”   
ในมำตรำ  ๓  และมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง”  หมำยควำมว่ำ  กิจกำรที่ให้บริกำรเกี่ยวกับ 

กำรดูแล  ส่งเสริม  ฟ้ืนฟูสุขภำพ  หรือกำรประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มีปัญหำด้ำนสุขภำพ   
โดยวิธีกำรจัดกิจกรรมในระหว่ำงวัน  หรือกำรช่วยเหลือในกำรด ำรงชีวิต  หรือกำรจัดสถำนที่เพ่ือพ ำนัก 
อำศัย  หรือสถำนที่บริบำลดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรในสถำนพยำบำล 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล 

ข้อ ๓ ให้กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงเป็นกิจกำรอื่นในสถำนประกอบกำร 
เพื่อสุขภำพ   

ข้อ ๔ กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงแบ่งลักษณะกำรให้บริกำรออกเป็นสำมลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงระหว่ำงวัน   ที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรดูแล  
ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  โดยไม่มีกำรพักค้ำงคืน 

(๒) กำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุ  ที่มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ    
โดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย 

(๓) กำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  ที่มีกำรจัดกิจกรรม 
กำรดูแล  ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  โดยมีกำรพักค้ำงคืน 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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ข้อ ๕ ผู้ซึ่งประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  รวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนในกิจกำร
ดังกล่ำว  อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือ 
ผู้มีภำวะพ่ึงพิง  ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร  ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร  หรือค ำขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำรต่อผู้อนุญำตภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
และเมื่อยื่นค ำขอรบัใบอนญุำตหรือค ำขอขึน้ทะเบยีนแลว้  ให้ประกอบกิจกำร  ด ำเนินกำร  หรือให้บรกิำร
ต่อไปได้จนกว่ำจะได้รับแจ้งค ำสั่งไม่ออกใบอนุญำตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจำกผู้อนุญำต  แล้วแต่กรณี 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชำญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  
และในภำยภำคหน้ำจะมีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ ำนวนมำกที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรช่วยเหลือ   ดูแล  
ส่งเสริม  และฟื้นฟูสุขภำพ  ประกอบกับในปัจจุบันมีสถำนประกอบกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะ
พ่ึงพิงเพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก  เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  และฟ้ืนฟูสุขภำพให้แก่ผู้สูงอำยุ 
หรือผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิงซึ่งไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งกำรให้บริกำรในกำรช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  
และฟ้ืนฟูสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักวิชำกำรอำจส่งผลให้
เกิดอันตรำยต่อผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มำรับบริกำรได้  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรประกอบกิจกำรกำรดูแล
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิงต้องด ำเนินกำรโดยมีมำตรฐำน  มีกำรให้บริกำรโดยผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญ  
และผ่ำนกำรอบรมเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยเฉพำะ   และมีกำรช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม  
และฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงได้อย่ำงปลอดภัย  สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
ตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลได้  จึงสมควรก ำหนดให้กิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
เป็นกิจกำรอ่ืนในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  เพ่ือให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมก ำกับดูแลตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๙
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นสถำนที่  ควำมปลอดภัย  และกำรให้บรกิำร 
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดแูลผู้สูงอำยหุรือผูม้ีภำวะพึ่งพิง 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๒๖  แห่งพระรำชบัญญัติ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
มำตรฐำนดำ้นสถำนที ่

 
 

ข้อ ๑ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง  
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนสถำนที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภำพแวดล้อมที่มีควำมปลอดภัยไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ   และมีทำง 
ที่ใช้ในกำรเข้ำและออกโดยสะดวก   

(๒) มีอำคำร  สถำนที่  และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมแก่ผู้รับบริกำร  รวมทั้งต้องปลอดจำก
เหตุร ำคำญที่อำจรบกวนควำมเป็นอยู่ที่สุขสบำย  ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมอำคำร  หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข 

(๓) พ้ืนที่ที่ให้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพมีลักษณะ  ดังนี้ 
 (ก) มีควำมกว้ำงของทำงเดินไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบเซนติเมตร 
 (ข) มีกำรท ำควำมสะอำดและจัดสถำนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 (ค) กรณีใช้ พ้ืนที่ประกอบกิจกำรอยู่ในอำคำรเดียวกันกับกำรประกอบกิจกำรอ่ืน   

ต้องมีกำรแบ่งเขตพ้ืนที่บริเวณที่ให้บริกำรอย่ำงชัดเจน   และกำรประกอบกิจกำรอ่ืนต้องไม่รบกวน 
ต่อกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 

 (ง) มีพ้ืนที่ส่วนกลำงแก่ผู้รับบริกำรและเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับกำรประกอบกิจกรรมหรือ
สันทนำกำรที่หลำกหลำย 

้หนา   ๑๐
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(๔) กรณีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพมีกำรให้บริกำรหลำยลักษณะรวมอยู่ในอำคำรหรือ
สถำนที่เดียวกัน  จะต้องมีกำรแบ่งสัดส่วนกำรให้บริกำรให้ชัดเจน  และแต่ละสัดส่วนจะต้องมีพ้ืนที่และ
ลักษณะตำมมำตรฐำนกำรให้บริกำรแต่ละลักษณะ 

(๕) มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน  แจ้งเหตุเตือนภัย  อ ำนวยควำมสะดวก  และอื่น ๆ 
(๖) มีกำรจัดกำรมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ ำเสีย  ที่เหมำะสมตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
(๗) มีระบบกำรควบคุมพำหะน ำโรคตำมหลักสุขำภิบำล   
(๘) พ้ืนที่บริเวณที่ให้บริกำรต้องมีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอและไม่มีกลิ่นอับทึบ 
(๙) ห้องน้ ำมีลักษณะ  ดังนี้ 
 (ก) ประตูเป็นแบบเปิดออกภำยนอกหรือแบบบำนเลื่อน  ขนำดกว้ำงสุทธิไม่ต่ ำกว่ำเก้ำสิบ

เซนติเมตร  มือจับแบบก้ำนโยกหรือแกนผลักและสำมำรถเปดิจำกภำยนอกได ้ ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตไูดเ้อง  
และไม่มีธรณีประตู 

 (ข) ระดับพ้ืนผิวภำยในห้องน้ ำรำบเรียบเสมอกัน  มีระดับเสมอกับพ้ืนภำยนอก  ไม่ลื่น  
และไม่มีน้ ำท่วมขัง 

 (ค) โถส้วมชนิดนั่งรำบ  สูงจำกพ้ืนไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกินสี่สิบห้ำเซนติเมตร  
มีพนักพิง  และมีรำวจับชิดผนังอย่ำงน้อยหนึ่งด้ำนเพื่อช่วยกำรพยุงตัว 

 (ง) อ่ำงล้ำงมือ  สูงจำกพ้ืนไม่เกินแปดสิบเซนติเมตร   มีรำวจับที่ด้ำนข้ำงของอ่ำง   
เพื่อช่วยกำรพยุงตัวขณะยืน  ก๊อกน้ ำเป็นชนิดก้ำนโยก  ก้ำนหมุน  หรือระบบอัตโนมัติ 

 (จ) บริเวณที่อำบน้ ำ  ที่นั่งส ำหรับอำบน้ ำสูงจำกพื้นไม่น้อยกว่ำสี่สิบเซนติเมตร  แต่ไม่เกิน
สี่สิบห้ำเซนติเมตร  ต้องมีพนักพิงที่มั่นคง  มีรำวจับที่ด้ำนข้ำงของที่นั่งเพ่ือช่วยกำรพยุงตัว  ก๊อกน้ ำ 
ของฝักบัวเป็นชนิดก้ำนโยก  ก้ำนหมุน  หรือระบบอัตโนมัติ 

 (ฉ) ติดตั้งสัญญำณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ ำ 
 (ช) มีระบบท ำน้ ำอุ่นที่ปลอดภัย 
 (ซ) มีรำวจับตั้งแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณที่อำบน้ ำ 

(๑๐) กำรเดินสำยไฟเป็นระเบียบ  ใช้สำยไฟถูกประเภท  และมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงปลอดภัย  ดังนี้   

 (ก) สวิตช์และสำยไฟได้รับกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพดีและปลอดภัย 
 (ข) มีเส้นหรือขอบเขตแสดงบริเวณที่อำจมีอันตรำยหรือห้ำมเข้ำใกล้ 
 (ค) มีอุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟช็อตหรือรั่ว 
 (ง) มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำง  มีหลอดไฟติดตั้งไว้ทั้งในส่วนที่นอน  ห้องน้ ำ  และพ้ืนที ่

ใช้สอยทั่วไป 
(๑๑) เครื่องเรือนต้องมีควำมปลอดภัยในกำรใช้สอย   ไม่ก่อให้เกิดอันตรำย  ถ้ำมีมุมแหลม 

ต้องติดตั้งยำงกันกระแทก   

้หนา   ๑๑
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ข้อ ๒ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงที่มี
ลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๑  แล้ว  
ต้องจัดให้มีหน่วยบริกำรในกำรประสำนงำน  แจ้งเหตุเตือนภัย  อ ำนวยควำมสะดวก  และจัดบริกำร
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง 

ข้อ ๓ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน   
นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๑  และข้อ  ๒  แล้ว  ต้องจัดให้มีควำมกว้ำงระหว่ำงเตียงไม่น้อยกว่ำ 
เก้ำสิบเซนติเมตร 

หมวด  ๒ 
มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง   
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนควำมปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอุปกรณ์ปฐมพยำบำลและคู่มือกำรปฐมพยำบำลไว้ในสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพและ
พร้อมใช้งำนได้ตลอดเวลำ 

(๒) มีป้ำยหรือข้อควำมเพ่ือแสดงหรือเตือนให้ผู้รับบริกำรระมัดระวังอันตรำยหรือบริเวณ 
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยอันตรำย  รวมถึงกำรติดตั้งเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้รับบริกำรเกิดอันตรำย 

(๓) มีระบบป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อที่เหมำะสม 
(๔) มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้  และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  

อย่ำงน้อยหนึ่งเครื่อง  กรณีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มีพ้ืนที่กำรให้บริกำรมำกกว่ำหนึ่งชั้น 
ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในต ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  อย่ำงน้อยชั้นละหนึ่งเครื่อง 

(๕) มีระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงส ำรองตำมช่องทำงเดิน 
(๖) มีกำรฝึกอบรมผู้ด ำเนินกำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ปีละหนึ่งครั้ง 
(๗) มีแนวปฏิบัติกำรป้องกันภำวะเสี่ยงและภำวะฉุกเฉิน 
(๘) มีพนักงำนที่ได้รับกำรอบรมกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ  และมีกำรฝึกซ้อมอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๙) มีมำตรกำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรปีละหนึ่งครั้ง 
ข้อ ๕ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 

ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย   หรือกำรให้บริกำรดูแลและ
ประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๔  แล้ว  
ต้องมีลักษณะเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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(๑) มีอุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ  เช่น  ถุงลมช่วยหำยใจ  หรืออุปกรณ์เปิดทำงเดินหำยใจ   
และสัญญำณเรียกฉุกเฉิน  เช่น  กริ่ง  กระดิ่ง  หรือสัญญำณเตือนภัย 

(๒) มีเครื่องกระตุกหัวใจอย่ำงน้อยหนึ่งเครื่อง  ติดตั้งในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน 
หมวด  ๓ 

มำตรฐำนดำ้นกำรใหบ้ริกำร 
 
 

ข้อ ๖ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง   
ต้องมีลักษณะโดยทั่วไปด้ำนกำรให้บริกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติของผู้รับบริกำรตำมแบบที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
(๒) มีกำรประเมินควำมต้องกำรกำรดูแลและควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรของผู้รับบริกำร  

เมื่อแรกรับ  โดยมีกำรประเมินซ้ ำทุกสำมเดือน 
(๓) มีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรส่งเสริมสุขภำพ   รวมถึงกำรฟ้ืนฟูสุขภำพของผู้รับบริกำร 

บนพ้ืนฐำนของแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีและมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน 
(๔) ให้บริกำรดูแลผู้รับบริกำรให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ

กิจวัตรประจ ำวันพื้นฐำน  และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันที่ซับซ้อน   
(๕) ให้บริกำรอำหำรที่สะอำดและปลอดภัย 
(๖) ผู้รับบริกำรที่ต้องใช้ยำหรืออุปกรณ์สุขภำพประจ ำตัว  ต้องได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำน

อุปกรณ์เครื่องมือด้ำนสุขภำพที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกแพทย์ผู้ดูแลแล้ว 
(๗) มีกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพแบบองค์รวม  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภำพในสังคม

ตำมควำมเหมำะสมแก่ผู้รับบริกำร  และสำมำรถเลือกตำมควำมพอใจ  หรือตำมควำมสำมำรถของ 
แต่ละบุคคล  เพื่อพัฒนำคุณค่ำในตัวเองและสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของผู้รับบริกำร 

(๘) มีกำรบันทึกและติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสุขภำวะของผู้รับบริกำร 
(๙) แสดงรำยกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรไว้ในที่เปิดเผย  มองเห็นได้ง่ำยและสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
(๑๐) มีกำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงกำรให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับผู้รับบริกำร  ญำติสำยตรง  

ผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรได้มอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(๑๑) ให้บริกำรโดยค ำนึงถึงควำมเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  ดังนี้ 
 (ก) กำรให้บริกำรต้องยึดหลักควำมเป็นส่วนตัวและเป็นไปตำมควำมต้องกำรหรือ  

ควำมเต็มใจของผู้รับบริกำร 
 (ข) ต้องมีแนวทำงในกำรควบคุม  ดูแล  และป้องกัน  ผู้รับบริกำรจำกกำรถูกกระท ำ 

ต่อร่ำงกำย  จิตใจ  กำรเงิน  และด้ำนอื่น ๆ  รวมทั้งกำรล่วงละเมิดทำงเพศ   

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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 (ค) พนักงำนที่เกี่ยวข้องต้องผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้มี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันสิทธิและกำรให้ควำมคุ้มครองผู้สูงอำยุ 

 (ง) หำกมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพที่เป็นกำรพ ำนักระยะยำวหรือมีกิจกรรมพักค้ำงคืน  
ต้องจัดให้มีบุคลำกรเฝ้ำระวังหรืออยู่เวรยำมในตอนกลำงคืนอย่ำงเหมำะสม  มีประสิทธิภำพ  และ
เพียงพอ 

 (จ) มีกำรรักษำควำมลับของผู้ รับบริกำร   โดยต้องไม่ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อ
บุคคลภำยนอกในมำตรฐำนเดียวกับกำรรักษำสิทธิของผู้ป่วย 

 (ฉ) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภำพและกำรดูแลต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริกำร  ญำติสำยตรง  
ผู้แทนโดยชอบธรรม  หรือผู้ซึ่งผู้รับบริกำรได้มอบหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(๑๒) มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร  ดังนี้ 
 (ก) ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรรับบริกำรและค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ  ที่ผู้รับบริกำรสมัครใจเข้ำร่วม   
 (ข) ผู้รับบริกำรหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนกำร  ควำมก้ำวหน้ำในกำรส่งเสริมสุขภำพ

ในปัจจุบัน  และมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีท่ีเกิดกำรเจ็บป่วย   
กำรประสำนงำนกับสถำนพยำบำลที่รับส่งต่อ   และกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลกำรดูแล 
ในระยะยำวที่อำจจะเกิดขึ้น  รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภำพของผู้รับบริกำร 

 (ค) ผู้รับบริกำรควรไดร้ับควำมรู้เกีย่วกับสิทธิของตนเองและกำรดแูลตนเองเพ่ือกำรพฒันำ
ศักยภำพและกำรส่งเสริมสุขภำพของตนเอง 

(๑๓) มีระบบกำรส่งต่อในกรณีผู้รับบริกำรเกิดกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
ข้อ ๗ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 

ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยจัดให้มีที่พ ำนักอำศัย  นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๖  แล้ว  
ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำรให้กำรดูแลด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรฟ้ืนฟู  
แก่ผู้รับบริกำร 

ข้อ ๘ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภทกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิง 
ที่มีลักษณะเป็นกำรให้บริกำรดูแลและประคับประคองผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพ่ึงพิงโดยมีกำรพักค้ำงคืน   
นอกจำกต้องมีลักษณะตำมข้อ  ๖  แล้ว  ต้องมีกำรประสำนงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำรให้กำรดูแล 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรประคับประคองแก่ผู้รับบริกำรตำมแผนกำรรักษำของ 
ผู้ประกอบวิชำชีพ  รวมทั้งต้องมีสัดส่วนของผู้ให้บริกำรหนึ่งคนดูแลผู้รับบริกำรไม่เกินห้ำคน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชำญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มำตรำ  ๒๖  แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้มำตรฐำนด้ำนสถำนที่  ควำมปลอดภัย   
และกำรให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพแต่ละประเภทเป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง    
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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กฎกระทรวง 

กําหนดคา่ธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียม 
เกี่ยวกบัการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ  (ฉบับที ่ ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๕   
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนยีม 
และการชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑  ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการสปา   

และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ   โดยจัดให้มีที่พํานักอาศัย   
หรือที่มีการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  โดยมีการพักค้างคืน 

  (ก) พ้ืนที่การให้บริการ 
   ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร   ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
  (ข) พ้ืนที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
  (ค) พ้ืนที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๖,๐๐๐ บาท 
  (ง) พ้ืนที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการนวด 

เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีการให้บรกิารดแูล 
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน  โดยไม่มีการพักค้างคืน 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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  (ก) พ้ืนที่การให้บริการ 
   ไม่เกินหนึ่งร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
  (ข) พ้ืนที่การให้บริการเกินหนึ่งร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
  (ค) พ้ืนที่การให้บริการเกินสองร้อยตารางเมตร 
   แต่ไม่เกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 
  (ง) พ้ืนที่การให้บริการเกินสี่ร้อยตารางเมตร ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท” 
ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒/๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและ 

การชําระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“ข้อ  ๒/๑  ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  สําหรับการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ  มูลนิธิ  
หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการสาธารณกุศล” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

  

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ได้มีการกําหนดให้กิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  เป็นกิจการอื่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ   ตามความใน  (๓)   
ของบทนิยามคําว่า  “สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ”  ในมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมการกําหนดค่าธรรมเนียมและการชําระค่าธรรมเนียม 
เพ่ือให้ครอบคลุมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
ดังกล่าวด้วย  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  
และการสงเคราะห์   

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  
การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบข้ึนไว ้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  
และการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  

พ.ศ.  ๒๕๔๑   
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ประเภทค่าใช้จ่าย  อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ

การสงเคราะห์ในการให้บริการตามประเภทการเงิน  และประเภทส่ิงของให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
บัญชีท้ายระเบียบนี้ 

อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในแต่ละกรณี  ให้คํานึงถึงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
เพื่อการน้ีด้วย 

ข้อ ๖ การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามข้อ  ๕  ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  
หรือผู้อํานวยการเขต  แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงานการสงเคราะห์  
และสวัสดิภาพสังคมหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า  
สามคน  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดําเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์   
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  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๗ บรรดาเงินและทรัพย์สิน  หรือดอกผลท่ีเกิดขึ้นจากเงินและทรัพย์สิน  ที่หน่วยงานได้รับ  
จากผู้มอบให้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานหรือกรุงเทพมหานครใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ 
และการสงเคราะห์ไม่ต้องนําส่งเป็นรายรับหรือขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร  โดยให้
หน่วยงานนั้น ๆ  จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการควบคุมเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์   
ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ทดรองจ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนแล้วให้เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณชดใช้ทันที 

(๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
(๓) ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ไว้เป็นเงินสดเพื่อสํารองจ่ายได้

ภายในวงเงินไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  นอกนั้นให้นําฝากไว้กับธนาคารตามที่ราชการกําหนดไว้ 
และได้รับความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานคร  โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า  “กองทุนสวัสดิการและ
การสงเคราะห์”  และให้ต่อท้ายด้วยชื่อหน่วยงาน 

(๔) ให้หน่วยงานจัดทําบัญชีควบคุมการรับและการจ่ายเงิน  เพื่อแสดงฐานะการเงิน 
ของกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์  รวมทั้งเก็บรักษาเอกสารใบสําคัญต่าง  ๆ 

(๕) เม่ือได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แล้ว  ให้สรุปรายงาน  
ปลัดกรุงเทพมหานครทราบเป็นประจําทุกเดือนที่มีการจ่ายเงิน 

ข้อ ๘ การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําฝากเงิน   
การตรวจเงิน  การพัสดุ  การส่ังก่อหนี้และการสั่งจ่ายเงิน  ซึ่งนอกเหนือจากที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้ 
ให้ดําเนินการตามข้อบัญญัติ  ระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือคําสั่งกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๙ ในกรณีมีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  หรือที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

ข้อ ๑๐ บรรดาการเบิกจ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามอัตรา  และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่กําหนดไว้ในบัญชีท้าย
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอํานาจออกประกาศ  
คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ผุสดี  ตามไท 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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- ๑ - 
บัญชี  ๑ 

ประเภทการเงิน 

                                                                                       
 

ลําดับที ่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

๑. เงินสนับสนุนกิจกรรม 
ทางการศึกษา 
๑.๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพ 
๑.๔ ระดับอนุปริญญาหรือ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพช้ันสูง 
๑.๕ ระดับปริญญาตรี 

 
 

ไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท/คน/ปี 
ไม่เกิน ๓,๕๐๐.- บาท/คน/ปี 
ไม่เกิน ๔,๐๐๐.- บาท/คน/ปี 
 
 
ไม่เกิน ๔,๕๐๐.- บาท/คน/ปี 
 
 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปี 

 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต   
 กรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน  
ข. กําลังอยู่ระหว่างการศึกษาระดับอนุบาล 
 ถึงปริญญาตรี  และมีหนังสือรบัรองของ 
 สถานศึกษา  
ค. อายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี บิดา มารดา 
 หรือบิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง 
 ประสบภาวะอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ตาย  
 ทอดทิ้ง สาบสญู ต้องโทษจําคุก หรือ 
 พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกาย หรือ 
 จิตใจ ประสบสาธารณภัย หรือเหตุอ่ืน 
 จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง 
 ครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
 เหมาะสม และประหยัด 

๒. ทุนฝึกอาชีพ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินคนละ ๔,๐๐๐.- บาท/ปี 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต   
 กรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน  
ข. กําลังอยู่ในระหว่างการฝึกอาชีพ 
 ในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอาชีพ 
 โดยมีหนังสือรับรองของสถานศึกษา 
 หรือสถานฝึกอาชีพ 
ค. ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
   เหมาะสม และประหยัด 

๓. ทุนประกอบอาชีพ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินครอบครัวละ ๕,๐๐๐.- บาท/ปี 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต   
 กรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน  
ข. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน 
 ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัว 
 หรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวตาย ทอดทิ้ง 
 สาบสูญ ต้องโทษจําคุกหรือพิการ 
 ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ 
 หรือเหตุอ่ืนจนไม่สามารถประกอบอาชีพ 
 เลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
 เหมาะสม และประหยัด 
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- ๒ - 
 

 
 
 
 

ลําดับที ่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

๔. เงินช่วยเหลืออุปสมบท บรรพชา เบิกจ่ายได้เพียงคร้ังเดียวเท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินคนละ ๔,๐๐๐.- บาท 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย 
ข. เป็นบุคคลทีม่ีความเลื่อมใสใน 
 พุทธศาสนา ประสงค์จะอุปสมบท  
 หรือบรรพชาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน              
 โดยมีใบอนุญาตให้อุปสมบทหรือ
 บรรพชาจากวัด 
ค. เป็นผู้ยากจน 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
 เหมาะสม และประหยัด 

๕. เงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน 
และจําเป็น 

- ค่าอาหารไม่เกิน ๑๐๐.- บาท/คน/วัน 
  เป็นเวลาไม่เกนิสิบห้าวัน 
- ค่าที่พักช่ัวคราว ไม่เกินครอบครัวละ 
 ๑,๕๐๐.- บาท/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน   
  สองเดือน 

ก. สําหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ          
   คนพิการ ผูด้้อยโอกาส ที่ประสบปัญหา   
   ความเดือดร้อน ยากจน ไรท้ี่พ่ึง               
   ถูกกระทํารนุแรง จําเป็นต้องได้รับการ  
   ช่วยเหลือเร่งด่วน หรือผู้เข้ารับบริการ       
   ที่พักอาศัยอยู่ในสถานทีท่ี่ดําเนินการ  
   โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
 เหมาะสม และประหยัด 

๖. 
 

ค่าครองชีพประจําวัน ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐.- บาท/เดือน 
เป็นเวลาไม่เกินสี่เดือน 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต   
 กรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือ 
   ทุพพลภาพที่ประสบปัญหาความ  
   เดือดร้อน ยากจน และ/หรือไร้ที่พ่ึง 
   ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
ค. ต้องไม่ใช่บุคคลที่ได้รับค่าเบี้ยยังชีพ  
   ตามลําดับที่ ๗ 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๗. ค่าเบ้ียยังชีพ 
๗.๑ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 

 
เบิกจ่ายตามอัตรา 
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
หรือคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกําหนด 

 
ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน 
   เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. มีอายุหกสบิปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ 
   ลงทะเบียน และยื่นคําขอรบัเบ้ียยังชีพ 
 ผู้สูงอายุต่อกรุงเทพมหานคร  
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- ๓ - 

ลําดับที ่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗.๒ เบ้ียความพิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เบิกจ่ายตามอัตรา 
ตามมติคณะรัฐมนตร ี
หรือคณะกรรมการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกําหนด 

ค. ไม่เป็นผู้ได้รบัสวัสดิการหรือสิทธิ- 
   ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
   รฐัวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ับเงินบํานาญ     
    เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด 
    ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน 
    สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กร      
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน     
    ค่าตอบแทน รายได้ประจํา หรือ    
    ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่รัฐ  
    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้   
    เป็นประจํา ยกเว้นคนพิการและผู้ป่วยเอดส์  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
    และระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย 
ข. มีบัตรประจําตัวคนพิการ 
ค. มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
   ตามทะเบียนบ้าน 
ง. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของ 
   รฐัตามบัญชีรายช่ือที่ปลัดกระทรวงการ   
   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
   ประกาศกําหนด 
จ. กรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ม ี
   ลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด  
   เป็นผูซ้ึ่งต้องขังหรือจําคุกอยู่ในเรือนจํา     
   ทัณฑสถาน หรือสถานท่ีคมุขังของ 
   กรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึง่ถูกควบคุม 
   อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ   
   เยาวชน หรอืศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ  
   เยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
   เยาวชน ที่ได้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับ 
   เบ้ียความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจํา  
   ผู้อํานวยการทัณฑสถาน ผู้อํานวยการ 
   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
   ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ 
   เยาวชน หรอืผู้บริหารที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืน  
   แล้วแต่กรณ ีซึ่งหน่วยงานได้มีหนังสือแจ้ง 
   กรุงเทพมหานครให้มีสทิธิรับเบ้ียความพิการ 
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- ๔ - 

 

ลําดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

๘. ค่าพาหนะในการส่งกลับภูมิลาํเนา เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐.- บาท 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย ประสบปัญหา   
   ความเดือดร้อน ยากจน และ/หรือ 
   ไรท้ี่พ่ึง ประสงค์จะเดินทางกลับ    
   ภูมลิําเนาเดิม  
ข. ในกรณีจําเป็น ถ้าบุคคลตามข้อ ก.       
   ไม่อาจเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมได้  
   โดยลําพัง เน่ืองจากอายุ สติปัญญา  
   สุขภาพหรือเหตุอ่ืนที่เห็นสมควร  
   หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
   อาจพิจารณาอนุมัติให้เจ้าหน้าที่              
   ที่เหมาะสมร่วมเดินทางไปด้วย 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น     
 เหมาะสม และประหยัด 

๙. ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล  
(ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่อง ได้แก ่
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ระหว่าง
รักษาพยาบาลเท่าที่จําเป็น) 

ไม่เกินครั้งละ ๑,๐๐๐.- บาท/คน 
และจะช่วยติดต่อกันได้ 
ไม่เกินสามครั้ง 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน   
 เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน 
 และ/หรือไร้ทีพ่ึ่ง 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น   
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๐. 
 
 

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ ์
 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินคนละ ๗,๐๐๐.- บาท 
 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน   
 เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน      
  และ/หรือไรท้ีพ่ึ่ง 
ค. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์                   
 ตามความจําเป็นของแต่ละราย 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น     
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๑. ค่าจ้างแรงงาน และค่าขนส่ง - ค่าจ้างแรงงาน เบิกจ่ายได้ตามอัตรา 
  ค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ตามที่กฎหมาย  
  กําหนด 
- ค่าขนส่งเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
  ไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

ก. เบิกจ่ายได้เฉพาะการจ้างบุคคลภายนอก 
ข. เบิกจ่ายได้เพ่ือการจัดสวัสดิการ 
  หรือการสงเคราะห์ที่ดําเนินการ 
    โดยสํานักพัฒนาสังคม 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 
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๑๒. ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
และค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
๑๒.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๒.๒ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
 

 
 
- เบิกจ่ายตามคุณวุฒิการศึกษา ตามอัตรา
เงินเดือนขั้นตํ่าของบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที ่ก.ก. 
กําหนด ทั้งน้ี ต้องไม่สูงกว่าคณุวุฒิ
การศกึษาปริญญาตร ีทีม่ีหลักสูตร
กําหนดเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
หรือเทยีบเท่า  
     กรณีผู้ไม่มวุีฒิการศึกษาตามวรรคแรก   
ให้เบิกตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามท่ี
กฎหมายกําหนด  
     อัตราการเบิกจ่ายในวรรคแรกและ
วรรคสองให้รวมเงินสมทบประกันสังคม
ตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ไม่เกินคนละ ๖๐๐.- บาท/ช่ัวโมง 
วันละไม่เกินสามช่ัวโมง สัปดาห์ละ 
ไม่เกินสามวัน 

 
 
ก. อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
   การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์   
   ซึ่งปฏิบัติงานตามวัน เวลาราชการ  
   หรือตามทีก่รุงเทพมหานครกําหนด 
   ไม่ตํ่ากว่าวันละแปดช่ัวโมง 
   โดยให้เบิกจา่ยเฉพาะวันที่ปฏิบัติงาน 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น      
   เหมาะสม และประหยัด 
 
 
 
 
 
ก. มีความรู้ไมตํ่่ากว่าระดับปริญญาตร ี
 และเคยปฏิบัติงานด้านการจัด 
   สวัสดิการและการสงเคราะห์  
   ไม่น้อยกว่าห้าปี 
ข. จ่ายเฉพาะเวลาให้คําปรึกษาโดยตรง 
ค. ต้องได้รับการแต่งต้ังโดยผู้ว่าราชการ 
 กรุงเทพมหานคร 
ง. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น      
   เหมาะสม และประหยัด 

๑๓. ค่ารางวัลและค่าเบ้ียเลี้ยง 
๑๓.๑ ค่ารางวัลในการแข่งขัน    
         หรือการประกวดกจิกรรมต่างๆ  
        (๑) ค่ารางวัลชนะเลิศ 
        (๒) ค่ารางวัลรองชนะเลิศ 
   อันดับที่ ๑ 
        (๓) ค่ารางวัลรองชนะเลิศ 
   อันดับที่ ๒ 
        (๔) ค่ารางวัลชมเชย 
   ไม่เกินสามรางวัล 

 
 
 
ไม่เกินรางวัลละ ๕,๐๐๐.- บาท 
ไม่เกินรางวัลละ ๔,๐๐๐.- บาท 
 
ไม่เกินรางวัลละ ๓,๐๐๐.- บาท 
 
ไม่เกินรางวัลละ ๑,๐๐๐.- บาท 

 
ก. สําหรับผู้เขา้ร่วมการแข่งขันหรือ 
   การประกวดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย   
   หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
    เหมาะสม และประหยัด 
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 ๑๓.๒ ค่าเบ้ียเลี้ยง คนละ ๒๐๐.- บาท/วัน 
 
 
 
 

ก. สําหรับบุคคลภายนอกที่ช่วยจัด 
   กิจกรรม หรอืจัดงานต่างๆ เก่ียวกับ         
   การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์     
   ในกรณีมีความจําเป็นจ่ายเกินอัตรา         
   ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   
   เป็นกรณีไป 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๔. ค่าบัตรผ่านประตู ค่าธรรมเนียม 
และค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง                      ก. สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย   
 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร   
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดเล้ียงอาหาร
ตามความจําเป็น 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง                      ก. สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย   
 หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร   
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีการ 
ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด 

 ก. เป็นกิจกรรม พิธีการ ในการจัดสวัสดิการ  
   หรือการสงเคราะห ์

 ๑๖.๑ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
๑๖.๒ ค่าพวงมาลัย 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง         

ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
   เหมาะสม และประหยัด 

 ๑๖.๓ ค่าจัดดอกไม้พานรดนํ้า เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
 ๑๖.๔ ค่าบัตรเชิญ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
 ๑๖.๕ ค่าดอกไม้ในพิธีการ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ไม่เกินครั้งละ ๕๐๐.-บาท 
 

 ๑๖.๖ ค่าใช้จ่ายในพิธีจัดการศพ เบิกจ่ายได้ไม่เกินศพละ ๑๐,๐๐๐.-บาท ก. เฉพาะผู้ที่อยู่ในบ้านผู้สูงอายุและ/หรือ 
   สถานสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๑๗. ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าเช่ายานพาหนะ 
ค่าเช่าเคร่ืองแต่งกาย 
ในการจัดกิจกรรม 
๑๗.๑ ค่าเช่าอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ     
   เก้าอ้ี เครื่องถ่ายเอกสาร 
          เครื่องคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 

 
 
 
 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ก. เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานของ    
 กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัด 
ข. เบิกจ่ายให้แก่กลุ่มผู้เข้ารบับริการ    
 วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 
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๑๗.๒ ค่าเช่าทีพั่ก ค่าบํารุงและหรือ 
  ค่าธรรมเนียมในการจัดที่พัก    
          ในสถานที่ของส่วนราชการ 
       หรือภาคเอกชนเป็นผู้จัด   
       เช่น การจัดทัศนศึกษา  
       ค่ายพักแรม เป็นต้น 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 
อัตราตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
ระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
 
 

 

 

๑๗.๓ ค่าเช่ายานพาหนะในการ 
        จัดกิจกรรม เช่น ทัศนศกึษา 
  ค่ายพักแรม เป็นต้น 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 
อัตราตามที่ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และคําสั่งที่เกีย่วข้องกําหนด  

 

 

๑๗.๔ ค่าเช่าเคร่ืองแต่งกาย 
 ในการจัดกิจกรรม 
  เช่น เครื่องแต่งกาย       
       นักแสดง นาฏศิลป์ 
 และชุดกิจกรรมต่าง ๆ 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 

 

๑๘. เงินช่วยเหลือสมทบในการสรา้ง 
หรือซ่อมแซมบ้าน 

- เสียหายบางส่วนเบิกจ่ายได้เท่าที่
เสียหายจริงหลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-
บาท 
- เสียหายทั้งหลังเบิกจ่ายได้เท่าที่
เสียหายจริงหลังละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.-
บาท 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน   
 เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน    
   และ/หรือไรท้ี่พ่ึง ยังไมไ่ด้รบัความช่วยเหลอื 
   เบ้ืองต้นจากหน่วยงานใด 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
   เหมาะสม และประหยัด 

๑๙. ค่าแว่นประกอบสายตา เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐.- บาท/ปี 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน   
 เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน 
   และ/หรือไรท้ี่พ่ึง ยังไมไ่ด้รบัความช่วยเหลอื 
   เบ้ืองต้นจากหน่วยงานใด 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น  
   เหมาะสม และประหยัด 
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บัญชี ๒  
ประเภทสิ่งของ 
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๑. วัสดุงานบ้านงานครัว   
 ๑.๑ ค่าอุปกรณ์เครื่องครัว 

      เช่น เตาแก๊สพร้อมถังแกส๊ 
 ถาดหลุม หม้อปรุงอาหาร      
 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ช้อน  
 ทัพพี มีด เป็นต้น 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จําเป็น 
ไม่เกินศูนย์ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 

ก. เบิกจ่ายได้ครั้งเดียวยกเว้นกรณีชํารุด 
 หรือเสื่อมสภาพ เน่ืองจากการใช้งาน 
 ให้เบิกจ่ายทดแทนได้ 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

 ๑.๒ ค่าอุปกรณ์เครื่องนอน 
      เช่น เสื่อนํ้ามัน หมอน 
      ที่นอน ผา้ห่ม เป็นต้น 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น เหมาะสม   
และประหยัด 

 ๑.๓ ค่าอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ 
      การรักษาความสะอาด 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
 

เบิกจ่ายได้เฉพาะกรณีที่จําเป็น เหมาะสม   
และประหยัด 

๒. วัสดุเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้คนในชุมชนได้รับทราบถึงการให้บริการ
ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  
ในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  
โดยให้คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม  
และประหยัด 

๓. วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์  
และกายภาพบําบัด 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง เบิกจ่ายในกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย
ของคนในชุมชน โดยให้คํานึงถึงความ
จําเป็น เหมาะสม และประหยัด 

๔. วัสดุเครื่องแต่งกาย ไม่เกินคนละสองชุด/ปี ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย ประสบปัญหา 
 ความเดือดร้อน ยากจน และ/หรือ 
   ไรท้ี่พ่ึง 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น     
 เหมาะสม และประหยัด 

๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน การสอน  
อุปกรณ์เสริมทกัษะ 
 

เบิกจ่ายได้เฉลีย่ไม่เกนิคนละ              
๑๐๐.- บาท 

ก. จัดซื้อไว้ประจําศูนย์สงเคราะห์เด็ก 
   และศูนย์สรา้งโอกาสเด็กที่ดําเนินการ 
   โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  
   และให้เบิกจ่ายได้ปีละครั้ง 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น    
 เหมาะสม และประหยัด 

๖. ของขวัญ ของรางวัล 
และของท่ีระลกึ 
๖.๑ โล่ หรือถว้ยรางวัล 
  หรือของรางวัล                  

 
 
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินช้ินละ ๑,๒๐๐.- บาท 

ก. สําหรับใช้ในกิจกรรมที่หน่วยงาน 
   ของกรุงเทพมหานครเป็นผูดํ้าเนินการ  
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น 
   เหมาะสม และประหยัด 
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- ๙ - 
 

ลําดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

 

๖.๒ เกียรติบัตรพร้อมปก 
 
๖.๓ เข็มหรือเหรียญรางวัล 
 
๖.๔ ของขวัญ หรือของที่ระลึก 
 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินช้ินละ ๒๕๕.- บาท 
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินช้ินละ ๑๐๐.- บาท 
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
ไม่เกินช้ินละ ๑๐๐.- บาท 

 

๗. อุปกรณ์กีฬา 
 

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
 

ก. สําหรับใช้ในกิจกรรมที่หน่วยงาน 
 ของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการ 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น     
 เหมาะสม และประหยัด 

๘. เครื่องอุปโภคบริโภค ไม่เกินครอบครัวละ  
๘๐๐.- บาท/ปี 

ก. เป็นผู้มีสญัชาติไทย มีภูมิลําเนาอยู่ใน 
    เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน 
 และ/หรือไร้ทีพ่ึ่ง ยังไม่ได้รับความ 
   ช่วยเหลือเบ้ืองต้นจากหน่วยงานใด 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยคํานึงถึงความจําเป็น     
    เหมาะสม และประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง228

ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจดัสวัสดิการและการสงเคราะห์  (ฉบบัที่  2) 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดกิาร
และการสงเคราะห์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  
การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดระเบียบขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ  
และการสงเคราะห์  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในลําดับที่  3  ทุนประกอบอาชีพ  ลําดับที่  5  เงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน 

และจําเป็น  ลําดับที่  9  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล  (ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่อง  ได้แก่  ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร  ระหว่างรักษาพยาบาลเท่าที่จําเปน็)  ลําดับที่  15  ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเลี้ยงอาหารตามความจําเป็น  แห่งบัญชี  1  ประเภทการเงิน  ตามบัญชีท้ายระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์   พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความตามบัญชี 
ท้ายระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  6  แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์  พ.ศ.  2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  6  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามข้อ  5  ให้ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม   
หรือผู้อํานวยการเขต  แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  ผู้อํานวยการสํานักงาน 
สวัสดิการสังคมหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต  แล้วแต่กรณี  เป็นประธาน  และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคน  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือดําเนินการอื่น  ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลตํารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๔
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บัญชี 1 

ประเภทการเงิน 
 

 ล าดับที่      ประเภทค่าใช้จ่าย             อัตราการเบิกจ่าย             หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
  3.  ทุนประกอบอาชีพ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
ไม่เกินครอบครัวละ 5,000.- บาท/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยูใ่น 
    เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน 
     ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัว 
    หรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวตาย ทอดทิ้ง 
    สาบสูญ ต้องโทษจ าคุกหรือพิการทุพพลภาพ                    
    ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจหรือเหตุอื่น 
    จนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง   
    ครอบครัวตามควรแก่อัตภาพ หรือ 
    เป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
   สูญเสียงานหรือรายได้อันเป็นผล 
   จากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
    ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยค านึงถึงความจ าเป็น     
    เหมาะสม และประหยัด 

ทั้งนี ้ต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับสิทธิตาม  
ระเบียบกรุงเทพมหานครในลักษณะ
เดียวกัน 

 

  

 ล าดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
  5. เงินช่วยเหลือกรณีเร่งด่วน 

และจ าเป็น 
- ค่าอาหารไม่เกิน ๑๕๐.- บาท/คน/วัน          
  เป็นเวลาไมเ่กินสิบห้าวัน 
- ค่าที่พักชั่วคราว ไม่เกินครอบครัวละ 
  ๓,๐๐๐.- บาท/เดือน เป็นเวลาไม่เกิน      
  สองเดือน 

ก. ส าหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ           
    คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหา 
    ความเดือดร้อน ยากจน ไร้ที่พ่ึง 
    ถูกกระท ารุนแรง จ าเป็นต้องได้รับการ 
    ช่วยเหลือเร่งด่วน หรือผู้เข้ารับบริการ 
    ที่พักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ด าเนินการ 
    โดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
ข. ให้เบิกจ่ายโดยค านึงถึงความจ าเป็น 

     เหมาะสม และประหยัด                      
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- 2 - 
 

 ล าดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
  9. ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่าย 

ที่เก่ียวเนื่องในการรักษาพยาบาล 
(ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 
ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ระหว่าง 
รักษาพยาบาลเท่าท่ีจ าเป็น) 

ไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปี ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาอยู่ใน 
    เขตกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้าน 
ข. ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน 
    และ/หรือไร้ที่พ่ึง 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยค านึงถึงความจ าเป็น 

เหมาะสม และประหยัด 
   

ล าดับที่ ประเภทค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

   15.  ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงอาหาร
ตามความจ าเป็น 

เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
ไม่เกิน ๑๕๐.- บาท/คน/วัน 

ก. ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย 
   หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
   หรือ 
ข. ผู้รับบริการสวัสดิการและการ   
   สงเคราะห์ที่พักอาศัยอยู่ใน 
   สถานที่ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน       
   ของกรุงเทพมหานคร 
ค. ให้เบิกจ่ายโดยค านึงถึงความจ าเป็น   
    เหมาะสม และประหยัด              
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หน่วยงานรบัผดิชอบที่ออกกฎหมาย/ประกาศ/
ระเบียบ เพื่อรบัรองการด�าเนินงาน

ตามพระราชบัญญตัผิู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หน่วยงานที่รบัผดิชอบหลกัในการออกกฎหมาย/ประกาศ/ระเบยีบ
เพื่อรบัรองการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัผิู้สงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖

และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ

หน่วยงาน โทรศัพท์ / โทรสาร

๑. กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

 - กรมกิจการผู้สูงอายุ

๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๓. กระทรวงคมนาคม

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๔. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๕. กระทรวงมหาดไทย

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - กรมโยธาธิการและผังเมือง

๖. กระทรวงยุติธรรม

 - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๗. กระทรวงแรงงาน

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓๖ - ๙

โทรสาร  :  ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓๗

เว็บไซด์  :  https://www.dop.go.th 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๐ 

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๐๑

เว็บไซด์  :  www.mots.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๐๐ 

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๕๙  

เว็บไซด์  :  www.mot.go.th 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๐๐

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๘๖

เว็บไซด์  :  www.mnre.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๒-๓

เว็บไซด์  :  www.dla.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๑ ๘๐๐๐ , ๐ ๒๒๙๙ ๔๐๐๐

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๕

เว็บไซด์  :  www.dpt.go.th

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๒๘๓๑

เว็บไซด์  :  www.rlpd.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๖๒-๓ , ๑๔๗๖

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๔๕ ๒๘๘๘ 

เว็บไซด์  :  www.mol.go.th
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๘. กระทรวงวัฒนธรรม

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๙. กระทรวงศึกษาธิการ

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๑๐. กระทรวงสาธารณสุข

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๑๑. กระทรวงกลาโหม

 - ส�านักงานปลัดกระทรวง

๑๒. กรุงเทพมหานคร

 - ส�านักพัฒนาสังคม

๑๓. ส�านักงานพระพุทธศาสนา

๑๔. กระทรวงการคลัง

 - กรมสรรพากร

๑๕. อัยการสูงสุด

๑๖. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 - โรงพยาบาลต�ารวจ

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๒-๙๕

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๑

เว็บไซด์  :  https://www.m-culture.go.th/

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๖ 

โทรสาร  :  ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๔๖

เว็บไซด์  :  www.moe.go.th 

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๕๙๐ ๑๐๐๐

โทรสาร  :  ๐ ๒๕๙๐ ๑๑๗๔ 

เว็บไซด์  :  www.moph.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๒๒ ๘๘๓๕ 

โทรสาร  : ๐ ๒๒๒๕ ๘๒๖๒

เว็บไซด์  :  www.mod.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๔๕ ๕๑๖๕ , ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๕๐, 

  ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๕๓ , ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๕ ,

  ๐ ๒๒๔๗ ๙๖๘๑ , ๐ ๒๒๔๗ ๙๖๘๔

โทรสาร  :  ๐ ๒๒๔๘ ๖๑๙๐ ต่อ ๓๙๔๕

เว็บไซด์  :  www.bangkok.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๙๙ 

โทรสาร  :  ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๒๗

เว็บไซด์  :  www.onab.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๗๒ ๘๐๐๐

โทรสาร  :  ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๑๕

เว็บไซด์  :  www.rd.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๓๖ , ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๔๔

โทรสาร  :  ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๔๖

เว็บไซด์  :  www.ago.go.th

โทรศัพท์  :  ๐ ๒๒๐๗ ๖๐๐๐

เว็บไซด์ :  www.policehospital.org

หน่วยงาน โทรศัพท์ / โทรสาร
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ค�าสั่งคณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่องแต่งตั้งคณะอนกุรรมการตดิตามสทิธผิู้สงูอายุ

ตามพระราชบัญญตัผิู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
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คณะผู้จดัท�า
นางสาวอาภา รตันพทิกัษ์
ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมสวัสดิกำร
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอำยุ

นางสาวจารวุรรณ ศรภีักดี 
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือผู้สูงอำยุ

นางสาวสธุิดา สงิหสตุ
นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร

นางสาวอตพิร เพง็ปาน 
นักพัฒนำสังคม
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