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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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คำนำ 
 พระราชบัญญตัผิูสงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เลม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๓๐ ก ลงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใชเม่ือ 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๖ ก ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓         
มีผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีสาระสำคัญ ๔ เรื่อง คือ 
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) สิทธิผูสูงอายุ การลดหยอนภาษี   
เงินได และกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของตามกฎหมายและท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติจะตองมีการออกกฎหมาย/ 
ประกาศ/ระเบียบ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ      
พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังกลาว 
 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในฐานะ   
หนวยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย จึงไดจัดทำหนังสือ      
รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบดังกลาว เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินงาน
ของหนวยงานในการนำกฎหมายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย    
หวังเปนอยางยิ่งจะเปนประโยชนตอผูสูงอายุและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง     
ผูปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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สารบัญ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี        
 เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ 
 เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ  
 ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓............................... 
 ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง  
 การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ................................... 
 
สิทธิผูสูงอายุ 
 มาตรา ๑๑ (๑) 
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทยและการ 
  สาธารณสุขที่จัดไว โดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุ 
  เปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘................................................................... 
  ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การบริการทางการแพทย 
  และการสาธารณสุขท่ีจัดไว โดยใหความสะดวกและรวดเร็ว 
  แกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔................................................. 
  ประกาศโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เรื่อง การบริการเพื่อความสะดวก 
  และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ.................................................... 
  ประกาศฝายการแพทย การไฟฟานครหลวง เรือ่ง การใหบรกิารผูสงูอาย ุ
  ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓.......................... 
  แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ วธิกีาร เงือ่นไขการคุมครอง การสงเสรมิ 
  การสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ........ 
  ประกาศสำนักงานแพทย การรถไฟแหงประเทศไทย เรือ่ง การใหบรกิาร 
  ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓........... 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุมครอง การสงเสริม 
  และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานการบริการทางการแพทย 
  และการสาธารณสุข ดานการศึกษา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
  ตอการดำเนินชีวิต ดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม..... 
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สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
 

๒๐ 
 
 
 

๒๔ 
 
 

๒๕ 
 
 

๒๘ 
 
 
 

๒๙ 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 

๓๒ 

  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
  การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖.............................................. 
 มาตรา ๑๑ (๒) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงเสริม และสนับสนุน 
  ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ................ 
  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ  
  และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ในสวนที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖................. 
  ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ  
  วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุนผูสูงอายุ  
  ในการพุทธศาสนา และขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการดำเนินชวีติ..... 
 มาตรา ๑๑ (๓) 
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ  
  และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ในการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม...................................... 
 มาตรา ๑๑ (๔) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรม 
  ทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน.......................... 
 มาตรา ๑๑ (๕) (๖) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง 
  แกผูสูงอายุในการบริการสาธารณอ่ืน..................................................... 

ค 
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๓๕ 

 
 
 
 

๕๑ 
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๖๗ 
 

๖๙ 
 

๗๑ 
 

๗๓ 

  กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร 
  สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘....................... 
  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องใหหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
  คมนาคม กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง  
  การสงเสริมและการสนับสนุนแกผูสูงอายุในสวนท่ีเกี่ยวของกับ 
  การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งการขนสง 
  สาธารณะ............................................................................................... 
  - ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง  
   เรื่อง การกำหนด (สำรอง) ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ สามเณร  
   และผูสูงอายุ บนรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ และหมวด ๔.......... 
  - กฎกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑวาดวยความปลอดภัยใน 
   ชีวิตรางกายและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอยความ 
   สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟา 
   พ.ศ. ๒๕๔๗........................................................................................ 
  - ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวยการ 
   กำหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเกบ็คาโดยสาร และการกำหนด 
   ประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชำระคาโดยสารรถไฟฟา 
   มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๓.......................................... 
  - คำสั่งฝายการเดินรถ ที่ พ.๕/ดส.๔๗/๖/๒๕๔๖ เรื่อง การสำรองท่ี 
   พระภิกษสุามเณร/คนพกิาร/ผูสงูอายุ/ตรฟ./ผูปฏบิตังิานบนขบวนรถ.... 
  - คำสั่งฝายเดินรถ ที่ พ.๕/ดล.๑/๑/๒๕๔๗ เรื่อง ระเบียบการลด 
   คาโดยสารคร่ึงราคาใหแกผูโดยสารสูงอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป.................... 
  - คำสั่งฝายเดินรถ ที่ พ.๕/ดส.๑/๑๖/๒๕๕๓ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติใน 
   ดานการชวยเหลือคนพิการ  ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ...................... 
  - ประกาศบริษัทขนสง จำกัด เรื่องการลดหยอนคาโดยสาร 
   ใหแกผูสูงอายุ...................................................................................... 

ง 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
 

๗๔ 
 

๗๕ 
 
 

๗๗ 
 
 

๗๘ 
 

๗๙ 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 

๘๑ 
 
 

๘๕ 

  - คำสั่งฝายบริหารการเดินรถ ที่ ๘/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดใหมีเจาหนาที่ 
   ใหความชวยเหลืออำนวยความสะดวกผูพิการและผูสูงอายุภายใน 
   สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ.............................................................. 
  - ประกาศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ 
   วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุ... 
  - แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
   แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๑ ของบริษทั การบนิไทย จำกดั 
   (มหาชน)............................................................................................. 
 มาตรา ๑๑ (๗) 
  ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช เรื่อง การยกเวน 
  คาบริการเขาอุทยานแหงชาติใหแกผูสูงอายุ........................................... 
  ประกาศองคการอุตสาหกรรมปาไม เรื่อง การยกเวนคาบริการ 
  เขาเย่ียมชมสถานท่ีทองเที่ยวขององคการอุตสากรรมปาไม.................... 
  ประกาศองคการสวนพฤกษศาสตร เรื่อง ปรับอัตราคาธรรมเนียมใน 
  การเขาชมสวน........................................................................................ 
 มาตรา ๑๑ (๘) (๙) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการ 
  ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
  หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่ 
  เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว............................................. 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของสำนักงานอัยการสูงสุดในสวนที่ 
  เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิ การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
  ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖.............................................. 

จ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 
 
 
 

๘๘ 
 
 

๙๑ 
 
 
 
 

๙๗ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๒ 
 
 
 
 

๑๐๔ 
๑๐๖ 

 มาตรา ๑๑ (๑๐) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหม 
  ใหผูสูงอายุตามความจำเปนอยางทั่วถึง.................................................. 
 มาตรา ๑๑ (๑๑) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพ 
  ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒........................... 
 มาตรา ๑๑ (๑๒) 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี  
  พ.ศ. ๒๕๕๓............................................................................................ 
 มาตรา ๑๑ (๑๓) 
  ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ  
  วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 
  ผูสงูอายุในการจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกสถานท่ีทองเที่ยว 
  และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ............................................... 
 มาตรา ๑๑ (๑๓) 
  ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการเพื่ออำนวยความ 
  สะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป  
  และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม.................................... 
  ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม  
  และสนับสนุนการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและเจาหนาที่ในระดับ 
  ปฏิบัติงานของหนวยงานที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  
  พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหทราบเก่ียวกับสิทธิผูสูงอายุอยางทั่วถึง.......................... 
  ศูนยประสานงานพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖......................... 

ฉ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุการกำหนดหนวยงานผูมอีำนาจหนาทีร่บัผิดชอบ
ดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ 
ใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๔ แหง      
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๒ ใหการดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ     
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยูในอำนาจหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานตามท่ีกำหนดไวใน
ตารางแนบทายประกาศน้ี ทั้งนี้ อำนาจหนาที่ในการดำเนินการดังกลาวเฉพาะภารกิจ
ที่อยูในความรับผิดชอบ หรือการควบคุม หรือการกำกับดูแลของหนวยงานน้ัน ๆ 
 ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
คุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุของหนวยงานตามประกาศ     
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตาม     
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งออกโดย
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖    
ที่ใชอยูกอนหรือในวันที่ประกาศน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ 
แยงกับประกาศฉบับน้ี 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 
ในดานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ปร
ะก
าศ
สำ
นัก

นา
ยก
รัฐ
มน

ตร
ี 

๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

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

นายกรัฐมนตรี 

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี 

๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

ปร
ะก
าศ
สำ
นัก

นา
ยก
รัฐ
มน

ตร
ี 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 

๓. 
 
 

๔. 
 
 
 
 
 
 

การบริการทางการแพทยและการ
สาธารณสุขท่ีจัดไว โดยใหความ
สะดวกและรวดเร็วเปนกรณีพิเศษ
ตามมาตรา ๑๑ (๑) 
 
 
 
 
การศึกษาตามมาตรา ๑๑ (๒) 
 
การศาสนาตามมาตรา ๑๑ (๒) 
 
 
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการ
ดำเนินชีวิตตามมาตรา ๑๑ (๒) 
 
 
 
 
 

หนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุข ในสังกัด 
 - กระทรวงกลาโหม 
 - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - กระทรวงสาธารณสุข 
 - สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 - กรุงเทพมหานคร 
 - รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานท่ีใหบริการทางการศึกษา 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - กรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม 
 - สำนกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
หนวยงานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต 
ในสังกัด 
 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
 - กระทรวงสาธารณสุข 
 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ (ตอ) 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

๕. 
 
 
 
 
 
 

๖. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. 
 
 
 

การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพท่ี
เหมาะสมตามมาตรา ๑๑ (๓) 
 
 
 
 
 
การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุม
ในลักษณะเครือขายหรือชุมชนตาม
มาตรา ๑๑ (๔) 
 
 
 
 
 
การอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในอาคาร หรือสถานท่ีตาม
มาตรา ๑๑ (๕) 
 

หนวยงานท่ีใหบริการเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพ ใน
สังกัด 
 - กระทรวงแรงงาน 
 - กระทรวงศึกษาธิการ 
 - กระทรวงมหาดไทย 
 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานท่ีใหบริการดานการพัฒนา
ตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรม
ทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ
เครือขายหรือชุมชน ในสังกัด 
 - กระทรวงมหาดไทย 
 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 - กระทรวงวัฒนธรรม 
 - องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 
 - กรุงเทพมหานคร 
 - เมืองพัทยา 

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี 

๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ (ตอ) 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

ปร
ะก
าศ
สำ
นัก

นา
ยก
รัฐ
มน

ตร
ี 

๘. 
 
 
 
 

๙. 
 
 
 
 

๑๐. 
 
 
 
 

๑๑. 
 
 
 

การอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในยานพาหนะตามมาตรา 
๑๑ (๕) 
 
 
การอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการบริการสาธารณะอื่น
ตามมาตรา ๑๑ (๕) 
 
 
การช วย เห ลือด านค า โดยสาร      
ยานพาหนะตามความเหมาะสม  
ตามมาตรา ๑๑ (๖) 
 
 
การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๑๑ (๗) 
 
 

หนวยงานที่ รับผิดชอบดานการ
อำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในยานพาหนะ ในสังกัด 
 - กระทรวงคมนาคม 
 - กรุงเทพมหานคร 
หนวยงานที่ รับผิดชอบดานการ
อำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใหบริการสาธารณะ
อื่น ในสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการใหบริการ
ยานพาหนะ ในสังกัด 
 - กระทรวงคมนาคม 
 - กรุงเทพมหานคร 
 - รัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่จัดเก็บคาเขาชม
สถานท่ี 

๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ (ตอ) 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี 

๑๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. 
 
 
 
 
 

การช วย เหลือผู สู งอายุซึ่ ง ได รับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ
ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้งตามมาตรา 
๑๑ (๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการ
อื่นที่เกี่ยวของในทางคดีตามมาตรา 
๑๑ (๙) 
 
 
 

หน วยงาน ท่ี รั บผิ ดชอบในการ
ชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง ในสังกัด 
 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย 
 - กระทรวงมหาดไทย 
 - กระทรวงยุติธรรม 
 - สำนักงานอัยการสูงสุด 
 - สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
 - องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี
สถานสงเคราะหคนชราอยูในความ
รับผิดชอบ 
หนวยงานที่มีหนาที่ใหคำแนะนำ 
ปรึกษาหรือดำเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ในทางคดี ในสังกัด 
 - กระทรวงยุติธรรม 
 - สำนักงานอัยการสูงสุด 
 - สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ (ตอ) 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

ปร
ะก
าศ
สำ
นัก

นา
ยก
รัฐ
มน

ตร
ี 

๑๔. 
 
 
 
 

๑๕. 
 
 
 
 

๑๖. 
 
 

๑๗. 
 
 
 
 

๑๘. 
 
 
 
 

การใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการ
อื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหา
ครอบครัวตามมาตรา ๑๑ (๙) 
 
 
การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่อง
นุงหมใหตามความจำเปนอยางทั่วถึง
ตามมาตรา ๑๑ (๑๐) 
 
 
การจายเงินเบี้ยยังชีพเปนรายเดือน
อยางทั่วถึงและเปนธรรมตามมาตรา 
๑๑ (๑๑) 
การสงเคราะหในการจัดการศพตาม
ประเพณีตามมาตรา ๑๑ (๑๒) 
 
 
 
การจัดบริการสถานที่ทองเที่ยว การ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ    
ตามท่ีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ
ประกาศกำหนดตามมาตรา ๑๑ (๑๓) 
 

หนวยงานท่ีมีหนาที่ใหคำแนะนำ 
ปรึกษาหรือดำเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
ในการแกไขปญหาครอบครัว ใน 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 
หน ว ย ง า น ท่ี มี ห น า ที่ ด า น ก า ร
สงเคราะหที่พักอาศัย อาหาร และ
เคร่ืองนุงหม ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 
หนวยงานที่มีหนาที่ เกี่ยวกับการ
สงเคราะหเบ้ียยังชีพ ในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
หน ว ย ง า น ท่ี มี ห น า ที่ ด า น ก า ร
สงเคราะหในการจัดการศพตาม
ประเพณี ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย 
หน วย ง าน ท่ี จั ดบริ ก า รสถาน ท่ี
ทองเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ในสังกัด 
 - กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 - รัฐวิสาหกิจ 

๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

ตารางกำหนดหนวยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ (ตอ) 

สิทธิที่ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุน 

หนวยงานรับผิดชอบ ลำดับ 
ที่ 

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี 

๑๙. 
 
 
 
 
 
 

๒๐. 

การจัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวก
ด า นพิ พิ ธ ภัณฑ โ บ ร าณสถาน 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ และการจัด
กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ตามท่ีคณะกรรมการ      
ผูสูงอายุแหงชาติประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๑๑ (๑๓) 
การประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกับ
สิทธิที่ไดรับ ตามที่คณะกรรมการ   
ผูสูงอายุแหงชาติประกาศกำหนดตาม
มาตรา ๑๑ (๑๓) 

หนวยงานท่ีจัดบริการดานพิพิธภัณฑ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ     
แหงชาติ และการจัดกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๒ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให
หนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖    
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออก
ประกาศ ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหหนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของรัฐใหบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุขแกผูสูงอายุ ดังตอไปน้ี 
   (๑) จัดใหมีชองทางเฉพาะสำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไป
ในแผนกผูปวยนอก 
   (๒) กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ โดย
ปดประกาศไวใหชัดเจนและใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวก 

และรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

สุชัย  เจริญรัตนกุล 
(นาย สุชัย  เจริญรัตนกุล) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 
เลม ๑๒๒ ตอนท่ี ๔๕ ง ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘) 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงกลาโหม/โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๑๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๒ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนด
หนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจึงออก
ประกาศ ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหหนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของกระทรวงกลาโหม ใหบริการ
ทางการแพทยและการสาธารณสุขแกผูสูงอายุ ยกเวนกรณีที่มีสถานการณไมปกติ 
การรบ หรือสงคราม ดังตอไปน้ี 
   (๑) จัดใหมีชองทางเฉพาะสำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไป
ในแผนกผูปวยนอก 
   (๒) กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ โดย
ปดประกาศไวใหชัดเจนและใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย 
 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ประกาศกระทรวงกลาโหม 
เรื่อง การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไว 
โดยใหความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

๑๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ตามพระราชบัญญัตผิูสงูอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด  
ใหโรงพยาบาลโรงงานยาสูบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ ตามมาตรา ๑๑ นั้น 
 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ จึงออกประกาศดังตอไปนี้ 
 ๑. การใหบริการผูสูงอายุที่เดินไมสะดวกดวยเตียงหรือรถเข็นนั่ง (Wheel 
Phair) เชน การเจาะเลือด การฉีดยา ฯลฯ 
 ๒. การใหบรกิารรถเข็นน่ัง สำหรบัผูสงูอายตุลอดระยะเวลาท่ีเขารบัการบรกิาร 
 ๓. การใหบริการรับยาแทนผูสูงอายุ 
 ๔. การใหบริการเรียกรถบริการสาธารณะเพ่ือรับ-สงกลับ 
 ๕. การจัดสถานที่ตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เชน 
การสอนลีลาศ การสอนรองเพลง ฯลฯ 

ประกาศโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 
เรื่อง การบริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

(นายกมเลศ  เทียมทอง) 
ผูอำนวยการฝายการแพทย 

๑๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ ฝายการแพทย การไฟฟานครหลวง 

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่
รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุใน
ดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหจัดทำ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน เพื่อใหผูสูงอายุได
เขาถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไวอยางเปนรูปธรรม 
 เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาวตามมาตรา ๑๑ (๑) 
ฝายการแพทย การไฟฟานครหลวง ไดจดัระเบียบวธิปีฏบิตัไิวใหบรกิารผูสงูอาย ุดงันี ้:- 
งานผูปวยนอก 
 ๑. ติดสติกเกอรผูสูงอายุ ไวหนาหองเวชระเบียน การยื่นบัตรตรวจโรค
สำหรับผูสูงอายุซึ่งเปนผูปวยสวนใหญอยูแลว จะตองแยกใสกลองหองตรวจเฉพาะ
โรคที่แยกไวแลว 
 ๒. พยาบาลที่คัดกรองผูสูงอายุ จะพิจารณาใหผูสูงอายุใหเขารับการตรวจ
รักษากอน ผูปวยท่ัวไปสวนใหญผูปวยสูงอายุทั้งสิ้น จึงเขาพบแพทยเพ่ือตรวจรักษา
ตามคิว 
 ๓. คอยใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชน พยุง บริการรถเข็น เปนตน 
งานชันสูตรโรคและรังสีวิทยา 
 ๑. ติดสติกเกอรผูสูงอายุ ใหกระตุนเตือนใหดูแลผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 
 ๒. จัดชองทางสำหรับบริการเจาะเลือด และรังสีวิทยา ผูสูงอายุ แยกจาก    
ผูปวยทั่วไป 
 ๓. ใหมีเจาหนาท่ีไวคอยใหความชวยเหลือ ดูแล ผูสูงอายุ เปนพิเศษ 

ประกาศ 
ฝายการแพทย การไฟฟานครหลวง 

เรื่อง การใหบริการผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

งานเภสัชกรรม 
 ๑. ติดสติกเกอรผูสูงอายุ กระตุนใหเห็นความสำคัญของผูสูงอายุ 
 ๒. จัดแยกอุปกรณรับใบสั่งยาสำหรับผูสูงอายุไวโดยเฉพาะเพื่อที่จะไดรับ
บริการกอนผูปวยทั่วไป 
 ๓. จัดที่นั่งรอรับยา สำหรับผูสูงอายุใหใกลกับชองจายยา เพื่อสะดวกในการ
รับยาและคอยใหความชวยเหลือ 
 พนักงานประจำหนวยงานอื่นๆ ในฝายการแพทย ที่ไมไดระบุไวขางตน เม่ือมี
ผูสูงอายุมาติดตอหรือมาใชบริการ ใหถือปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 
 จงึประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ และเผยแพร ใหผูเกีย่วของใหรบัทราบโดยท่ัวกนั 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 

(นายแพทยรุงเรือง  สุทธาธวงศ) 
ผูอำนวยการฝายการแพทย 

๑๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ แนวทางการกำหนดหลักเกณฑฯ/คูมือคัดกรองผูปวยฯ 

 ๑. จัดชองทางพิเศษใหผูสูงอายุเขาถึงบริการจากนักสังคมเคราะหไดสะดวก 
และรวดเร็วเปนพิเศษ เพื่อผูสูงอายุไมตองรอนาน โดยจัดคิวใหบริการแกผูสูงอายุเปน
ลำดับตน และกรณีเปนผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมคอยได อาทิ นั่งรถเข็น จะไดรับ
บริการทันที 
 ๒. แนะนำเร่ืองเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุทุกคนท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพฯ รวมท้ัง
ชวยประสาน ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเบ้ียยังชีพฯ ตามสิทธิ 
 ๓. ใหบริการปรึกษาและบริการชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาตาง ๆ 
เชน ปญหาครอบครัว ปญหาอารมณจิตใจ ปญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ 
 ๔. ใหการคุมครองสวัสดิภาพและชวยเหลือแกผูสูงอายุที่ถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว เชน ประสานงานชวยเหลือดานกฎหมายสงตอเขาสถานสงเคราะห 
ติดตามญาติ ฯลฯ 
 ๕. ขาราชการตำรวจท่ีอยูในราชการและเกษียณอายุราชการแลว ไดมี    
หองตรวจท่ีใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ครบวงจร คือคลินิคตำรวจ 
 ๖. ขาราชการตำรวจซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง ไดมีหองตรวจที่ใหบริการดวย
ความสะดวกและรวดเร็วครบวงจร คือหองรับรองผูบังคับบัญชาระดับสูง 
 ๗. กรณีผูปวยเรงดวนจัดพบแพทยโดยไมรอเวชระเบียน 
 ๘. ไดมีการจัดชองทางพิเศษในกรณีสูงอายุนั่งรถเข็นหรือเปลนอน ใหพบ
แพทยโดยเร็วไมตองรอคิวตรวจ 
 ๙. จัดที่พักผอนระหวางรอพบแพทย 
 ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแหงชาติ ไดวางแผนดำเนินการ
บริการทางการแพทยแกผูสูงอายุ ดังนี้ 
 ๑. จัดชองทางบริการใหความสะดวก รวดเร็วและครบวงจร (One Stop 
Service)  
 ๒. จดัเจาหนาทีป่ระจำเพ่ือใหการชวยเหลอืและอำนวยความสะดวกแกผูสงูอาย ุ
 ๓. จัดใหมีที่จอดรถแกผูสูงอายุโดยเฉพาะ 
 ๔. จัดใหมีสถานที่พักผอนระหวางรอรับบริการทางการแพทย 
 ๕. จัดทำปายประกาศและประชาสัมพันธใหผูรับบริการทราบ 

แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม 
การสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตามมาตรา ๑๑ (๑) (๘) (๙) 

ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ 

๑๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

คูมือคัดกรองผูปวยที่เขารับการตรวจท่ี OPD อายุรกรรม 

ผูปวยที่มีภาวะอันตราย 
ถึงชีวิต ตองตรวจรักษา 
ภายใน 4 นาที 
- เจ็บหนาอกดานซายรุนแรง 
 หายใจลำบาก 
- ชัก 
- Arrest 
- Shock 

- จัดใหพบแพทยเฉพาะทาง 
 (เปน First Choice) 
 ภายใน 4 นาที 
- ทำสัญลักษณ 
 Emergency  
 ติดไวหนาแฟมผูปวย 

- จัดใหพบแพทยเฉพาะทาง 
 (เปน First Choice) 
 ภายใน 15 นาที 
- ทำสัญลักษณ 
 Urgent 
 ติดไวหนาแฟมผูปวย 

- จัดใหพบแพทยเร็วกวา 
 ผูปวยที่เดินมาเองตาม 
 ความเหมาะสม 
- ทำสัญลักษณเปล, 
 รถเข็น ติดไวหนาแฟม 
 ผูปวย 

ผูปวยสูงอายุ หรือผูที่ไมสามารถ 
เดินมาเองไดที่ไมอยูในภาวะฉุกเฉิน 
หรือเรงดวน 

ผูปวยที่มีภาวะเสี่ยงตอชีวิตหรือ 
ความพิการ หรือกอใหเกิดโรคอื่นๆ 
ตามมา 
- เจ็บหนาอกดานซายเล็กนอย 
 หายใจปกติ 
- BP < 90/60 mmHg 
- S BP มากกวา 220 หรือ 
 DBP มากกวา 125 
- ไข มากกวา 39  ํC 
- Severe Abdominal pain 
- DM ที่มี BS นอยกวา 40 mg/dl 
- Asthma หายใจ มากกวา 30 ครั้ง/นาที 
- ไอ, อาเจียนเปนเลือดสด 

ผูปวยที่รอตรวจที่ OPD อายุรกรรม 

จัดลำดับเขาพบแพทย 
ตามคิว 

ฉิน 

Emergency 

Urgent 

ผูปวยรถนั่ง, 
เปลนอน 

Yes 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

๑๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ 

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจ
หนาที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน    
ผูสูงอายุในดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยให
จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน เพื่อใหผูสูงอายุได
เขาถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไวอยางเปนรูปธรรม 
 เพ่ือถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาวตามมาตรา ๑๑ (๑) 
สำนักงานแพทย การรถไฟแหงประเทศไทย ไดสั่งการใหโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 
ซึ่งเปนโรงพยาบาลในสังกัด จัดวางระเบียบวิธีปฏิบัติไวใหบริการผูสูงอายุ ดังนี้.- 
แผนกบริหารงานผูปวยนอกฯ 
 ๑. จัดชองไวยื่นบัตรตรวจโรคสำหรับผูสูงอายุ แยกออกจากผูปวยทั่วไป 
 ๒. เรียกคัดกรองผูสูงอายุใหบัตรคิวกอนผูปวยทั่วไป 
 ๓. คอยใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชน พยุง บริการรถเข็น เปนตน 
กองรังสีวิทยา , กองพยาธิวิทยา 
 ๑. จัดแยกอุปกรณรับใบส่ังตรวจสำหรับผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ เพื่อที่จะไดรับ
บริการกอนผูปวยทั่วไป 
 ๒. จัดเจาหนาที่ไวคอยใหความชวยเหลือ ดูแล ผูสูงอายุ 
กองเภสัชกรรม 
 ๑. จัดแยกอุปกรณ รับใบสั่งยาสำหรับผูสูงอายุไวโดยเฉพาะ เพื่อที่จะไดรับ
บริการกอนผูปวยทั่วไป 
 ๒. จัดที่นั่งรอรับยา สำหรับผูสูงอายุใหใกลกับชองจายยา เพื่อสะดวกในการ
รับยา และคอยใหความชวยเหลือ 

ประกาศสำนักงานแพทย การรถไฟแหงประเทศไทย 
เรื่อง การใหบริการผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สำนักงานแพทย การรถไฟแหงประเทศไทย 

๑๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 

(นายดำรงค  พชระพงศกุล) 
หัวหนาสำนักงานแพทย 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 พนักงานประจำหนวยงานอื่นๆ ที่ไมไดระบุ เมื่อมีผูสูงอายุมาติดตอหรือมาใช
บริการใหถือปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 จงึประกาศมาเพ่ือโปรดทราบ และเผยแพรใหผูเกีย่วของไดรบัทราบโดยท่ัวกนั 

๑๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ 

 โดยท่ีสำนักนายกรัฐมนตรี ไดมีการปรับปรุง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาท่ีรับผิดชอบ ดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ ใหมีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติผูสงูอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหนวยงาน 
ผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบ ดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และ     
การสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖        
พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคุมครอง 
การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานการบริการทางการแพทย และ      
การสาธารณสุข ดานการศึกษา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต 
ดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม” 
 ขอ ๒ ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ   
วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุนผูสูงอายุในการศึกษา 
และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๓ จัดใหมีการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุในดาน
การบริการทางการแพทย และการสาธารณสุข ดานการศึกษา และขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตดานการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
ดังนี้ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

ในดานการบริการทางการแพทย และการสาธารณสุข ดานการศึกษา 
และขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต ดานการประกอบอาชีพ 

หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

๑๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

   (๑) จดัใหมบีรกิารทางการแพทยและการสาธารณสขุ ทีใ่หความสะดวก 
และรวดเร็ว เปนกรณีพิเศษสำหรับผูสูงอายุ ในหนวยงานท่ีใหบริการทางการแพทย
และการสาธารณสุข 
   (๒) จัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตใหแก
ผูสูงอายุ 
   (๓) จัดบริการการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกผูสูงอายุ 
   (๔) จัดใหมีการพัฒนาความรูดานผูสูงอายุในหลักสูตรตางๆ ตาม
ความเหมาะสม 
   (๕) จัดใหมีการยกเวนคาเขาชมสถานท่ีของรัฐ 
   (๖) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทำ และเผยแพรความรูที่เปน
ประโยชนตอผูสูงอายุผานสื่อตางๆ 
   (๗) สงเสรมิและสนบัสนนุใหมกีารผลติงานวจิยัเพือ่เพิม่พนูองคความรู 
ดานผูสูงอายุ 
   (๘) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดมุมความรู ที่เปนประโยชน
สำหรับผูสูงอายุที่ศูนยการเรียนในชุมชนระดับตำบล 
   (๙) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เพื่อผูสูงอายุ 
   (๑๐) สงเสริมและสนับสนุนใหลดหยอนคาใชจายในการใชบริการ
แหลงความรูตางๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูดำเนินการ 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(นายวรวัจน  เอื้ออภิญญกุล) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

 โดยที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดมีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบและมอบหมายใหกรุงเทพมหานครจัดทำ
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อใหผูสูงอายุไดเขาถึง
สิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไวอยางเปนรูปธรรม 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตางๆ ตามพระ
ราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครจึงออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๑๑ (๑) ถึง 
(๖) (๘) และ (๑๑) ตามตารางแนบทายประกาศฉบับน้ี 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(หมอมราชวงศสุขุมพันธ  บริพัตร) 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

๒๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๒๑ 

 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

หนวยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
ที่รับผิดชอบ 

สิทธิผูสูงอายุ 

 

มาตรา ๑๑ (๑)  
การบริการ ทางการ
แ พ ท ย แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขที่จัดไว
โดยใหความสะดวก
แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว แ ก    
ผูสูงอายุเปนกรณี
พิเศษ 
มาตรา ๑๑ (๒)  
ขอมูลขาวสารท่ีเปน
ประโยชนตอการ
ดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดใหมีชองทางเฉพาะสำหรับ     
ผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการท่ัวไปใน
แผนกผูปวยนอก 
๒. ปดประกาศหรือประชาสัมพันธ
การใหบริการชองทางเฉพาะสำหรับ      
ผูสูงอายุในระหวางใหบริการ 
 
 
๑. สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ
ขาวสารในรูปแบบตางๆ แนะนำขาวสาร 
และความรูที่เหมาะสมแกผูสูงอายุ เชน 
แจกคูมือหรือเอกสารเผยแพรความรู
เก่ียวกับเร่ืองผูสูงอายุใหแกผูสูงอายุหรือ
ผูสนใจ 
๒. สนั บสนุ นการนำความรู ต าม
อัธยาศัยเขาสูชมรมผูสูงอายุ เพื่อให   
ผูสูงอายุเขาถึงการศึกษา 
๓. สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพไดถายทอดภูมิปญญา 
๔. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ภายในประเทศและกิจกรรมทางศาสนา
ที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุและเปด
โอกาสใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม 

- สำนักการแพทย 
- สำนักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
 (กองประชาสัมพันธ) 
- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักวัฒนธรรม  
 กีฬาและการทองเที่ยว 
- สำนักงานเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กรุงเทพมหานคร 

๒๒ 

 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ตอ) 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

หนวยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
ที่รับผิดชอบ 

สิทธิผูสูงอายุ 

 

มาตรา ๑๑ (๓)   
การประกอบอาชีพ
ห รื อ ฝ ก อ า ชี พ ที่
เหมาะสม 
 
 
 
 
มาตรา ๑๑ (๔) การ
พัฒนาตนเองและ
การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม 
ก า ร ร ว มกลุ ม ใ น
ลักษณะเครือขาย
หรือชุมชน 
 
 
 
 
มาตรา ๑๑ (๕) การ
อำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย 
ในอาคารหรือสถานท่ี
หรือในยานพาหนะ 
 
 

สนับสนุนและสงเสริมดานอาชีพให    
ผูสูงอายุ 
๑. ใหความรูเ ก่ียวกับการประกอบ
อาชีพหรือฝกอาชีพ ใหผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพในการทำงาน 
๒. สง เสริมการรวมกลุมประกอบ
อาชีพและสรางอาชีพ ใหผูสูงอายุที่มี
ศักยภาพ มีรายได มีงานทำ 
สงเสริมและสนับสนุนกลุมหรือชมรม  
ผูสูงอายุ ใหมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคมภายในชุมชน และ/หรือระหวาง
ชุมชน และสงเสริมการใชศักยภาพ    
ผูสูงอายุ โดยดำเนินการ 
๑. เพิ่ มการจั ดกิ จกรรมกีฬาและ
นันทนาการแกผูสูงอายุ 
๒. เพิ่มการถายทอดภูมิปญญาแก   
รุนหลัง 
๓. สงเสริมการรวมกลุมออมทรัพย
ของผูสูงอายุ 
กำหนดมาตรการในการสงเสริมหรือ
มาตรการจูงใจใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดำเนินการในเรื่องการอำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก 
ผูสูงอายุในอาคารหรือสถานที่ หรือใน 
ยานพาหนะ 
๑. มีเจาหนาท่ีใหความชวยเหลือดูแล 

- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักงานเขต 
 
 
 
 
 
 
- สำนักพัฒนาสังคม 
- สำนักการแพทย 
- สำนักอนามัย 
- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการ
ทองเที่ยว 
- สำนักงานเขต 
 
 
 
 
 
- สำนักการโยธา 
- สำนักการจราจรและขนสง 
- สำนักงานเขต 
 
 
 
 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๒๓ 

 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ตอ) 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
การคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

หนวยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
ที่รับผิดชอบ 

สิทธิผูสูงอายุ 

 

 

๒. บริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
๓. จัดสภาพแวดลอมท่ี เหมาะสม
สำหรับผูสูงอายุ 
๔. จัดยานพาหนะใหสะดวกสำหรับ 
ผูสูงอายุ 
๑. ลดหยอนคาโดยสารรถประจำ
ทางดวนพิเศษ (BRT) ครึ่งราคา 
๒. ประชา สัม พันธ การลดหย อน     
คาโดยสารยานพาหนะ เชน รถเมล  
เรือขามฟากและเรือโดยสาร ใหทราบ
ทั่วถึง และติดประกาศใหชัดเจน     
รวมท้ังมีเจาหนาที่ใหคำแนะนำและ
ชวยเหลือ 
รับผูสูงอายุเขาไวในการอุปการะของ
สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค ๒ 
โดยดำเนินการตามระเบียบ เงื่อนไข 
หลักเกณฑที่กำหนด 
 
 
 
 
 
ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพเปนราย
เดือนไดรับตามสิทธิ 

 
 
 
 
 
มาตรา ๑๑ (๖) 
การชวยเหลือคา
โดยสารพาหนะตาม
ความเหมาะสม 
 
 
 
 
มาตรา ๑๑ (๘) การ
ชวยเหลือผูสูงอายุ
ซึ่ ง ไดรับอันตราย
จ า ก ก า ร ถู ก
ทารุณกรรมหรือถูก
แสวงหาประโยชน
โ ด ย มิ ช อ บ ด ว ย
กฎหมายหรือ ถูก
ทอดทิ้ง 
มาตรา ๑๑ (๑๑) 
การจ าย เ งิน เ บ้ี ย
ยังชีพเปนรายเดือน
อย า ง ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ  
เปนธรรม 

 
 
 
 
 
- สำนักการจราจรและขนสง 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สำนักงานเขต 
- สำนักพัฒนาสังคม 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ 

 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๒) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๒ ของประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตาม   
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสงเสริมและสนับสนุน
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย สงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการ
ดำเนินชีวิตสำหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 
   (๑) ใหบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต
สำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) จัดมุมบริการขอมูลขาวสาร มุมความรูสำหรับผูสูงอายุ 
   (๓) จัดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารทาง
สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไปอยางทั่วถึง 
   (๔) ผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสงเสริม และสนับสนุน 

ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุ 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย/กระทรวงวัฒนธรรม 

๒๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๒) (๔) (๗) (๑๓) และมาตรา ๒๔  
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๒ ของประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดใหหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราช
บัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม จึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ
ของหนวยงานตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ขอ ๒ ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนและ
จัดบริการใหผูสูงอายุไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   
ดังตอไปนี้ 
 ๑. การสงเสริมสนับสนุน ดานการศึกษา ศาสนา และขอมูลขาวสาร ที่เปน
ประโยชนตอการดำรงชีวิตของผูสูงอายุ ดังนี้ 
   (๑) ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต
สำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) จัดมุมบริการขอมูลขาวสาร มุมความรูสำหรับผูสูงอายุ 
   (๓) จัดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงผูสูงอายุทั่วไปอยางทั่วถึง 
   (๔) ผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง 
การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุในสวนที่เกี่ยวของ 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๒๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

   (๕) สงเสริมจัดรายการที่มีประโยชนและเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ
ใหมากข้ึน โดยเนนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม การอยูรวมกันในครอบครัว    
(สามวัย) 
   (๖) จดัรายการทัศนศกึษาและรวมกิจกรรมทางศาสนาท่ีเปนประโยชน        
ตอผูสูงอายุ 
   (๗) รณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธ สิทธิของผูสูงอายุตาม    
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผานส่ือหรือชองทางอ่ืนๆ เพื่อเขาถึงผูสูงอายุ
อยางทั่วถึง 
 ๒. การสนับสนุนกลุมหรือชุมชนผูสูงอายุใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
ภายในชุมชนหรือระหวางชุมชน ดังนี้ 
   (๑) จดักิจกรรมสันทนาการท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) จัดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงผูสูงอายุทั่วไปอยางทั่วถึง 
   (๓) สงเสริมกลุมหรือชมรมผูสูงอายุมีกิจกรรมถายทอดภูมิปญญา 
   (๔) สงเสริมกลุมหรือชมรมผูสูงอายุมีการรวมกลุมออมทรัพยของ    
ผูสูงอายุ 
   (๕) สนับสนุนใหเจาหนาที่ บริการใหคำแนะนำ ชวยเหลือ การให   
คำปรึกษาหรือดำเนินงานดานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคมผูสูงอายุใน
ชุมชนเขมแข็ง และสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง 
 ๓. การสงเสรมิสนับสนนุผูสงูอายขุองหนวยงานทีจ่ดับรกิารตามพระราชบญัญตั ิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหทราบสิทธิของผูสูงอายุอยางทั่วถึง 
   (๑) ใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต
สำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) จัดมุมบริการขอมูลขาวสาร มุมความรูสำหรับผูสูงอายุ 
   (๓) จัดใหมีชองทางในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางสื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเขาถึงผูสงูอายุทั่วไปอยางทั่วถึง 
   (๔) ผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ 

ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม 

๒๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

   (๕) รณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธ สิทธิของผูสูงอายุตาม    
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผานส่ือหรือชองทางอ่ืนๆ เพื่อเขาถึงผูสูงอายุ
อยางทั่วถึง 
 ๔. การส ง เสริมและการสนับสนุนการยกเวนค า เข าชมพิพิ ธ ภัณฑ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป และการจัดกิจกรรม ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
   (๑) ยกเวนคาเขาชม พิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ     
หอศิลป สำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) จัดใหมีมาตรฐานการใหบริการอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัย สำหรับผูสูงอายุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูสูงอายุ ในการ    
เขาชมพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป และการจัดกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   (๓) ประชาสัมพันธและติดปาย ยกเวนคาเขาชมสถานที่ในที่ซึ่งมอง
เห็นไดชัด 
   (๔) สนับสนุนใหเจาหนาท่ีบริการใหคำแนะนำ ชวยเหลือ การให  
คำปรึกษาแกผูสูงอายุ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 
 

(นางสุกุมล  คุณปลื้ม) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

๒๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ/กระทรวงแรงงาน 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ และขอ ๒ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมี
อำนาจหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน  
ผูสูงอายุในดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติจึงออกประกาศไว   
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน       
ผูสงูอายใุนการพระพุทธศาสนา และขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอการดำเนินชวีติ” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ จัดใหมีการสงเสริม การสนับสนุนสำหรับผูสูงอายุในการพระพุทธ-
ศาสนา ดังนี้ 
   (๑)  สงเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมศึกษาปฏิบัติ และ
เผยแพรพุทธธรรมสำหรับผูสูงอายุ 
   (๒) สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
   (๓) จัดบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับพระพุทธศาสนาสำหรับผูสูงอายุ 

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 

การสนับสนุนผูสูงอายุในการพระพุทธศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน 
ตอการดำเนินชีวิต 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นายนพรัตน  เบญจวัฒนานันท) 
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

๒๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ  อาศัยอำนาจตามความในขอ ๔ ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออก
ประกาศไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๒ การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือ
ฝกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผูสูงอายุใหดำเนินการ ดังนี้ 
   (๑) ใหสำนักงานจัดหางานทุกแหงจัดใหมีเจาหนาที่ในการให      
คำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับขอมูลขาวสารตลาดแรงงานและบริการจัดหางานท่ีตรงตาม
ความตองการของผูสูงอายุ 
   (๒) จัดอบรมทักษะอาชีพหรือฝกอาชีพใหแกผูสูงอายุตามอัธยาศัย 
   (๓) จัดใหมีศูนยกลางขอมูลทางการอาชีพและตำแหนงงานสำหรับ  
ผูสูงอายุเปนการเฉพาะ ณ สำนักงานจัดหางานทุกแหง 
   (๔) จัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามควรแกอัตภาพใหแกผูสูงอายุ 
 ขอ ๓ สนับสนุนใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนมี
สวนรวมเปนผูดำเนินการฝกอาชีพและประกอบอาชีพที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ โดย
ใหไดรับสิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุน 
ผูสูงอายุในการประกอบอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

อุไรวรรณ  เทียนทอง 
(นางอุไรวรรณ  เทียนทอง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เลม ๑๒๑ ตอนท่ี ๑๐๖ ง ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๔๗) 

๒๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๔) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา 
๒๔ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๑๑ (๑) ของประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตาม     
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงออกประกาศไว       
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เร่ือง การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง     
การสงเสริม และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรม    
ทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน” 
 ขอ ๒ ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพกิาร และผูสงูอายุรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ดานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชนใหสามารถดำเนินการ
ไดดวยตนเอง เชน การบริหารจัดการ การประสานงาน การจัดกิจกรรม และการ
ดำเนินงานดานการเงิน ทั้งนี้ ใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของผูสูงอายุและความพรอม
ของชุมชน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ขอ ๓ ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด สงเสริม 
สนับสนุนดานความรู ความเขาใจ การใหคำปรึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานบุคลากร
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดำเนินงานดานการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคม   
ผูสูงอายุในชุมชนเขมแข็ง และสามารถดำเนินการไดดวยตนเอง 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวม 
ในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๓๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส        
คนพิการ และผูสูงอายุ ประสานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามวรรคหน่ึง 
 ขอ ๔ ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประสานงาน 
สงเสริม และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายงานดานการพัฒนาตนเอง และการ
พัฒนาสังคมผูสูงอายุในชุมชนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด 
 ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส       
คนพิการ และผูสูงอายุ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ประสานกับกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามวรรคหน่ึง 
 ขอ ๕ ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดประสาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการสรรหาและจัดทำทะเบียนผูสูงอายุ ซึ่งเปนผูที่มี
ความรูความสามารถเปนภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการถายทอดภูมิปญญา
แกสังคมตอไป 
 ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส       
คนพิการ และผูสูงอายุ ประสานกับกรุงเทพมหานครเพ่ือดำเนินการตามวรรคหน่ึง 
 ขอ ๖ ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ จัดทำทะเบียนองคกรผูสูงอายุและองคกรท่ีทำงานดาน       
ผูสูงอายุ เพ่ือประโยชนในการประสานงานและสรางเครือขายในทุกระดับ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๓๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ 

 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ 
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ ขอ ๑๑ (๒) ของประกาศ  
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตาม     
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงออกประกาศ ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง         
การสงเสริม และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง
แกผูสูงอายุในการบริการสาธารณะอ่ืน” 
 ขอ ๒ การบริการสาธารณะอื่น หมายความวา การดำเนินการใด ๆ ของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อให      
ผูสูงอายุไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนโดยไดรับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการดำเนินการน้ัน ๆ 
 ขอ ๓ ใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจั งหวัด      
ดำเนินการดังนี้ 
   (๑) จัดสถานที่ โตะ เกาอี้ ใหบริการสำหรับผูสูงอายุไวเปนสัดสวนใน
สำนักงาน 
   (๒) ใหบริการแกผูสูงอายุเปนลำดับตนหรือเปนกรณีพิเศษ โดยเนน
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (๓) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ เชน รถเข็นนั่ง ไมเทา 
ราว อุปกรณในหองน้ำ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม  
และการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรง 

แกผูสูงอายุในการบริการสาธารณะอ่ืน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๓๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

   (๔) จัดทำแผนผังชองทางการใหบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
   (๕) เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ รวมทั้งรณรงค
และประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในจังหวัดใหตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุ 
   (๖) จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่ เชน การออกหนวยเคล่ือนที่ 
 ขอ ๔ ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหนวยงานในสังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ดำเนินการดังนี้ 
   (๑) จัดสถานท่ี โตะ เกาอี้ ใหบริการสำหรับผูสูงอายุไวเปนสัดสวนใน
สำนักงาน 
   (๒) ใหบริการแกผูสูงอายุเปนลำดับตนหรือเปนกรณีพิเศษ โดยเนน
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (๓) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหแกผูสูงอายุ เชน รถเข็นนั่ง ไมเทา 
ราว อุปกรณในหองน้ำ 
   (๔) จัดทำแผนผังชองทางการใหบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
   (๕) เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ รวมทั้งรณรงค
และประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในจังหวัดใหตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุ 
   (๖) จัดทำโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการใหบริการแกผูสูงอายุที่อยูในพื้นที่ เชน การออกหนวยเคล่ือนที่ 
   (๗) จดัทำมาตรฐานในการจัดบรกิารสำหรับผูสงูอายใุนสถานสงเคราะห 
   (๘) จัดสถานที่ของหนวยงานใหผูสูงอายุจัดกิจกรรม หรือประชุม 
หรือเปนศูนยกลางในการดำเนินงานของผูสูงอายุ 
 ขอ ๕ ใหสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุนศูนยพัฒนา 
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งเปนองคกรประชาชนภายใตการสนับสนุนและกำกับ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยเฝาระวังปญหาของผูสูงอายุและครอบครัว 

๓๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ขอ ๖ ใหการเคหะแหงชาติจัดสถานที่และใหมีอุปกรณสำหรับบริการ       
ผูสูงอายุที่อยูอาศัยในพื้นที่ของชุมชนการเคหะแหงชาติ 
 ขอ ๗ ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ เปนศูนยกลางในการประสานขอความรวมมือ รวมทั้งรณรงค
และประชาสัมพันธใหหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
การใหบริการแกผูสูงอายุ 
 ขอ ๘ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย อำนวยความ
สะดวกแกผูสูงอายุในหมูบาน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจนและประสบปญหาในการ
เดินทางมาขอรับบริการโดยทำหนาที่รับเรื่อง สอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน และประสาน
งานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด และหนวยงาน    
ตาง ๆ รวมท้ังประสานการจัดหาพาหนะเดินทางนำผูสูงอายุไปรับบริการหรือรวม
กิจกรรมตาง ๆ 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๓๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา 
๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทำ ไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
 “สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” 
หมายความวา สวนของอาคารท่ีสรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคาร
ที่ติดหรือตั้งอยูภายในและภายนอกอาคารเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใชอาคาร
สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสำหรับนำคนขึ้นลงระหวางพื้นของ
อาคารที่ตางระดับกัน แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 
 “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความ
แตกตางไปจากพ้ืนผิวและสีในบริเวณขางเคียงซ่ึงคนพิการทางการมองเห็นสามารถ
สัมผัสได 

กฎกระทรวง 
กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร 

สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๓๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยปราศจากส่ิงใด ๆ กีดขวาง 
 ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี ตองจัดใหมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงน้ี    
ในบริเวณที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไป 
   (๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานี
อนามัย อาคารท่ีทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย สถานศึกษา หอสมุดและพิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน 
ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือท่ีมีพื้นที่สวนใดของอาคารท่ีเปดให
บริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 
   (๒) สำนักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา 
ศูนยการคา หางสรรพสินคาประเภทตาง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีสวนใดของอาคารท่ีเปดใหบริการแก
บุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
 

หมวด ๑ 
ปายแสดงส่ิงอำนวยความสะดวก 

 
 ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   (๑) สัญลักษณรูปผูพิการ 
   (๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา 
   (๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของส่ิงอำนวยความ
สะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดง
ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตาม
ขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ำเงิน หรือเปนสีน้ำเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

๓๖ 
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 ขอ ๖ ปายแสดงส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ตองมีความชัดเจน มองเห็นไดงาย ติดอยูในตำแหนงที่ไมทำใหสับสน และ
ตองจัดใหมีแสงสองสวางเปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 
 

หมวด ๒ 
ทางลาดและลิฟต 

 
 ขอ ๗ อาคารตามขอ ๓ หากระดับพ้ืนภายในอาคาร หรือระดับพ้ืนภายใน
อาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกัน
เกิน ๒๐ มิลลิเมตร ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความ
ตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน        
๔๕ องศา 
 ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   (๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น 
   (๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
   (๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาด 
มีความยาวของทุกชวงรวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมคีวามกวางสุทธิ
ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๔) มีพื้นท่ีหนาทางลาดเปนท่ีวางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๕) ทางลาดตองมคีวามลาดชนัไมเกนิ ๑:๑๒ และมีความยาวชวงละ 
ไมเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมี
ชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 
   (๖) ทางลาดดานท่ีไมมีผนังก้ันใหยกขอบสูงจากพ้ืนผิวของทางลาด
ไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร และมีราวกันตก 
   (๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมี  
ราวจับทั้งสองดานโดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
    (ก) ทำดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายใน
การจับและไมลื่น 

๓๗ 
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    (ข)  มีลักษณะกลม โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๓๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๔๐ มิลลิเมตร 
    (ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ 
มิลลิเมตร 
    (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา 
๕๐ มิลลิเมตร มีความสูงจากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณ   
ราวจับตองเปนผนังเรียบ 
    (จ) ราวจับตองยาวตอเน่ือง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตอง  
ไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรคตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
    (ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ
ทางลาดไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
   (๘) มีปายแสดงทิศทาง ตำแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารท่ี  
คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณ    
ทางข้ึนและทางลงของทางลาดท่ีเชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 
   (๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดท่ีจัดไวใหแก   
ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
 ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจำนวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟต
หรือทางลาดท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 
 ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถข้ึนลงไดทุกชั้น   
มีระบบควบคุมลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง     
ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดสะดวก 
 ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการ
หรอืทุพพลภาพและคนชราใชได 
 ขอ ๑๐ ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดที่มีลักษณะเปน    
หองลิฟตตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   (๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑ ,๑๐๐ 
มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร 

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

๓๘ 
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   (๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ 
มิลลิเมตร และตองมีระบบแสงเพ่ือปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
   (๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ 
มิลลิเมตร และยาว ๙๐๐ มิลลิเมตร ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
   (๔) ปุมกดเรียกลิฟต ปุมบังคับลิฟต และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน
ตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
    (ก) ปุมลางสดุอยูสงูจากพืน้ไมนอยกวา ๙๐๐ มลิลเิมตร ปุมบนสุด 
อยูสูงจากพ้ืนไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟต         
ไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา        
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
    (ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร       
มีอักษรเบรลลกำกับไวทุกปุม เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง 
    (ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต 
   (๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามท่ีกำหนดใน
ขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 
   (๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตำแหนงชั้นตาง ๆ เม่ือลิฟตหยุด และขึ้น
หรือลง 
   (๗) มปีายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทศิทางบรเิวณโถงหนาประตลูฟิต 
และติดอยูในตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
   (๘) ในกรณีที่ลิฟตขัดของใหมีทั้งเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟ
กะพริบสีแดง เพ่ือใหคนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และ
ใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณใหคนพิการทางการไดยินไดทราบวาผูที่อยูขางนอก
รบัทราบแลววาลิฟตขัดของและกำลังใหความชวยเหลืออยู 
   (๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับ
ภายนอกได โดยตองอยูสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ 
มิลลิเมตร 

๓๙ 
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   (๑๐) มีระบบการทำงานท่ีทำใหลิฟตเล่ือนมาอยูตรงท่ีจอดช้ันระดับ
พื้นดินและประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
 

หมวด ๓ 
บันได 

 
 ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และ  
คนชราใชไดอยางนอยชั้นละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
   (๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กำหนดในขอ 
๘ (๗) 
   (๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเม่ือหักสวนที่ขั้นบันได
เหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ำเสมอ
ตลอดชวงบันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันได
ไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร 
   (๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น 
   (๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
   (๗) มีปายแสดงทิศทาง ตำแหนง หรือหมายเลขช้ันของอาคารท่ี  
คนพกิารทางการมองเหน็และคนชราสามารถทราบความหมายได ตัง้อยูบรเิวณทางขึน้ 
และทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้นของอาคาร 
 

หมวด ๔ 
ที่จอดรถ 

 
 ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสำหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้ 

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 
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   (๑) ถาจำนวนท่ีจอดรถต้ังแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่   
จอดรถสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน 
   (๒) ถาจำนวนท่ีจอดรถต้ังแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่
จอดรถสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน 
   (๓) ถาจำนวนท่ีจอดรถต้ังแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสำหรับ
ผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สำหรับ   
ทกุ ๆ จำนวนรถ ๑๐๐ คนัท่ีเพิม่ขึน้ เศษของ ๑๐๐ คนั ถาเกนิกวา ๕๐ คนั ใหคดิเปน 
๑๐๐ คัน 
 ขอ ๑๓ ที่จอดรถสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทาง
เขาออกอาคารใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับ
เสมอกัน และมีสัญลักษณรูปผูพิการน่ังเกาอี้ลออยูบนพ้ืนของท่ีจอดรถดานท่ีติดกับ
ทางเดินรถ มีขนาดกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ 
มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 
๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตำแหนงที่เห็นได
ชัดเจน 
 ขอ ๑๔ ที่จอดรถสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่
สี่เหล่ียมผืนผากวางไมนอยกวา ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖,๐๐๐ 
มิลลิเมตร และจัดใหมีที่วางขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอด
ความยาวของท่ีจอดรถ โดยท่ีวางดังกลาวตองมีลักษณะพ้ืนผิวเรียบและมีระดับเสมอ
กับที่จอดรถ 
 

หมวด ๕ 
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเช่ือมระหวางอาคาร 

 
 ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของ
อาคารย่ืนล้ำออกมาเปนอุปสรรคหรืออาจทำใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 

๔๑ 
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   (๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพ้ืนลานจอดรถ 
ในกรณีที่อยูตางระดับตองมีทางลาดท่ีสามารถข้ึนลงไดสะดวก และทางลาดน้ีใหอยู
ใกลที่จอดรถ 
 ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่
มีการใชอาคารรวมกัน จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคาร
นั้น และจากอาคารแตละอาคารน้ันไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารท่ี   
จอดรถทางเดินตามวรรคหน่ึงตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
   (๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมลื่น และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา    
๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๒) หากมีทอระบายน้ำหรือรางระบายน้ำบนพ้ืนตองมีฝาปดสนิท 
ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือแบบรู ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลาง
ของรกูวางไมเกนิ ๑๓ มลิลเิมตร แนวรองหรอืแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 
   (๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส 
   (๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จำเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนว
เดียวกัน โดยไมกีดขวางทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให
ทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยูหางสิ่งกีดขวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร 
   (๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดท่ีแขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจาก
พื้นทางเดินไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
   (๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพื้นลาดที่มี
ความลาดชันไมเกิน ๑:๑๐ 
 ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกัน
ตกทั้งสองดาน โดยมีราวจับซ่ึงมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ)       
ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมีทางเดินซ่ึงมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ 
(๕) 
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หมวด ๖ 
ประตู 

 
 ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) เปดปดไดงาย 
   (๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ 
มิลลิเมตร และใหขอบทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอ
หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 
   (๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร 
   (๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เม่ือเปดออกสู
ทางเดินหรือระเบียงตองมีพื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และ
ยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับ
ที่มีขนาดเทากับราวจับตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวด่ิงทั้งดานในและดานนอกของประตู
ซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน 
๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับตามแนวนอนดานใน
ประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู 
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
ยาวไปตามความกวางของประตู 
   (๖) ในกรณทีีป่ระตเูปนกระจกหรือลกูฟกเปนกระจก ใหตดิเครือ่งหมาย 
หรือแถบสีที่สังเกตเห็นไดชดั 
   (๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก อยูสูง
จากพ้ืนไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 ประตูตามวรรคหน่ึงตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่
อาจทำใหประตหูนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๑๙ ขอกำหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปด
โดยใชระบบอัตโนมัติ 
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หมวด ๗ 
หองสวม 

 
 ขอ ๒๐ อาคารตามขอ ๓ ที่จัดใหมีหองสวมสำหรับบุคคลทั่วไป ตองจัดใหมี
หองสวมสำหรบัผูพกิารหรือทพุพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวม 
นั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสำหรับบุคคลท่ัวไปก็ได 
 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
ตองจัดใหมีหองสวมสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย    
๑ หอง 
 ขอ ๒๑ หองสวมสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพ่ือใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับ
ไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
   (๒) ประตูของหองท่ีตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก    
โดยตองเปดคางไดไมนอยกวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเล่ือน และมีสัญลักษณรูป
ผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน 
ใหเปนไปตามที่กำหนดในหมวด ๖ 
   (๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตาง
ระดับตองมีลักษณะเปนทางลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมลื่น 
   (๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ำทิ้ง
เพื่อที่จะไมใหมีน้ำขังบนพื้น 
   (๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร   
แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ 
ไมสามารถน่ังทรงตัวไดเองใชพิงได และท่ีปลอยน้ำเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญ
หรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดอยางสะดวก มีดาน
ขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถสวมถึงผนัง      
ไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดาน
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ท่ีไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราท่ีน่ังเกาอ้ีลอสามารถ
เขาไปใชโถสวมไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมท้ังสองดานอยูหางจาก
ผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับท่ีมีลักษณะตาม (๗) 
   (๖) มีราวจบับริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับ
ในแนวนอนและแนวด่ิง โดยมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
    (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และใหยื่นล้ำออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไม
นอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๐๐ มิลลิเมตร 
    (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน
ดานหนาโถสวมมีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ 
มิลลิเมตร 
   ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเปนราวตอเน่ืองกันก็ได 
   (๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บ
ไดในแนวราบ เมื่อกางออกใหมีระบบล็อกท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร 
แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร 
   (๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนำไป
สูสุขภัณฑอื่น ๆ ภายในหองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แต  
ไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร 
   (๙) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูที่อยูภายนอก
แจงภัยแกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณ
เสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือปุมสัมผัสใหสัญญาณทำงานซ่ึงติดตั้ง
อยูในตำแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชงานไดสะดวก 
   (๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
    (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง 
เพื่อใหเกาอี้ลอสามารถสอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ 
มิลลิเมตร และตองอยูในตำแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดได
โดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

๔๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

    (ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ 
มลิลเิมตร แตไมเกนิ ๘๐๐ มลิลเิมตร และมรีาวจบัในแนวนอนแบบพับเกบ็ไดในแนวดิง่ 
ทั้งสองขางของอาง 
    (ค) กอกน้ำเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือ
ระบบอัตโนมัติ 
 ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยู
ภายในหองสวมท่ีจัดไวสำหรับบุคคลท่ัวไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัด
ใหหองสวมสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูในตำแหนงที่ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก 
 หองสวมสำหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหน่ึง หากไดจัดสำหรับผูชายและผูหญิง
ตางหากจากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนัง
ขางทางเขาในตำแหนงที่สามารถสัมผัสไดดวย 
 ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสำหรับผูชายท่ีมิใชหองสวมสำหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะท่ีมีระดับ
เสมอพ้ืนอยางนอย ๑ ที่ โดยมีราวจับในแนวนอนอยูดานบนของท่ีถายปสสาวะยาว
ไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา 
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขางของท่ีถายปสสาวะ
ท้ังสองขาง มีความสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร 
ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร 
 ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามท่ีกำหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 
 

หมวด ๘ 
พื้นผิวตางสัมผัส 

 
 ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสำหรับคนพิการ
ทางการมองเห็นที่พื้นบริเวณตางระดับท่ีมีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทาง
ขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันไดท่ีพื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร 
และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดยมีขนาดกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความ

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

๔๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

ยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ ทางลาด 
บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือ
ทางลงของพ้ืนตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แต
ไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร 
 ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจาก
ขอบของชานชาลาไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร 
 

หมวด ๙ 
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม 

 
 ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่
เฉพาะสำหรับเกาอี้ลออยางนอยหน่ึงท่ีทุก ๆ จำนวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้
เปนพื้นที่ราบขนาดความกวางไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา 
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่ อยูในตำแหนงที่เขาออกได 
 ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป 
ตองจัดใหมีหองพักท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่ง
หองตอจำนวนหองพักทุก ๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
   (๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้ง
สัญญาณท่ีเปนเสียงและแสงและระบบส่ันสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิด
อัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น เพื่อใหผูที่อยูภายในหองพักทราบ และมีสวิตช
สัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือเรียกใหผูที่อยูภายนอกทราบวามีคน
อยูในหองพัก 
   (๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือ
ทพุพลภาพ และคนชราเขาใชได มอีกัษรเบรลลแสดงตำแหนงของหองพกั บนัไดหนไีฟ 
และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวที่กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้น 
ไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร 

๔๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

   (๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสำหรับ    
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมท่ีจัดสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ตองมีที่อาบน้ำซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ำโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
   (๑) ที่อาบน้ำแบบฝกบัว 
    (ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร 
และความยาวไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
    (ข) มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำท่ีมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร 
    (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง มีความสูงจากพื้น
ไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ 
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวด่ิงตอจากปลายของราวจับ
ในแนวนอน และมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนข้ึนไปอยางนอย ๖๐๐ 
มิลลิเมตร 
   (๒) ที่อาบน้ำแบบอางอาบน้ำ 
    (ก) มีราวจับในแนวด่ิงอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ำ ๖๐๐ 
มิลลิเมตร โดยปลายดานลางอยูสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน 
๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาวอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร 
    (ข) มีราวจับในแนวนอนท่ีปลายของราวจับในแนวด่ิง และยาว
ไปจนจดผนังหองอาบน้ำดานทายอางอาบน้ำ 
   ราวจับในแนวนอนและในแนวด่ิงอาจเปนราวตอเน่ืองกันก็ได และมี
ลักษณะตามท่ีกำหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข) 
   (๓) สิ่งของ เคร่ืองใชหรืออุปกรณภายในท่ีอาบน้ำใหอยูสูงจากพ้ืน  
ไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร 
 

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

๔๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ ๒๙ อาคารท่ีมีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง 
หรือดัดแปลงอาคารหรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและไดดำเนินการตามมาตรา 
๓๙ ทวิ แลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม    
กฎกระทรวงน้ี 
 ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารท่ีไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมเปนการเพ่ิมพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของ
พื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นท่ีไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ 
   (๒) ไมเปนการเพ่ิมความสูงของอาคาร 
   (๓) ไมเปนการเพ่ิมพื้นท่ีปกคลุมดิน 
   (๔) ไมเปนการเปล่ียนตำแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจาก
ที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงน้ีใชบังคับ 
 การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือการเปลี่ยนการ
ใชอาคารท่ีเขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ   
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามขอ 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 วันท่ี ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

๔๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควร
กำหนดใหอาคารบางประเภทตองมีส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมได ประกอบกับ
มาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ความ
ชวยเหลืออื่น และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

๕๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติ 
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และขอ ๒ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมี
อำนาจหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 
ผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ใหหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคุมครอง     
การสงเสริมและการสนับสนุนแกผูสูงอายุในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริการทาง     
การแพทยและการสาธารณสุข รวมทั้งการขนสงสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนแกผูสูงอายุในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสาธารณะ ลงวันที่ ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ขอ ๓ ใหหนวยบริการในระดับโรงพยาบาลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขแกผูสูงอายุดังตอไปนี้ 
   (๑) จัดใหมีชองทางเฉพาะสำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไป
ในแผนกผูปวยนอก 
   (๒) กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการแกผูสูงอายุ โดย
ปดประกาศไวใหชัดเจนและใหมีการประชาสัมพันธในระหวางใหบริการดวย 

ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนแกผูสูงอายุ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข 

รวมทั้งการขนสงสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ 

 ขอ ๔ ใหคณะกรรมการตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการขนสงสาธารณะ     
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดใหมีการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนแก   
ผูสูงอายุ ดังนี้ 
   (๑) อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสาธารณะในความรับผิดชอบ เชน ในอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
   (๒) ลดอัตราคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของนั้น ๆ กำหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวในขอ ๑ และออกประกาศ
กำหนดเพ่ือใหทราบโดยทั่วกัน 
 ขอ ๖ ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดำเนินการรณรงคใหประชาชนเนนถึงความ
สำคัญและตระหนักถึงการใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก
ผูสูงอายุในการโดยสารยานพาหนะและขนสงมวลชน 
 ขอ ๗ ใหรายงานผลการปฏิบัติใหกระทรวงคมนาคมทราบเปนระยะตาม
ความเหมาะสม 
 ขอ ๘ ประกาศน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 

กระทรวงคมนาคม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

โสภณ ซารัมย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

๕๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ  โดยที่คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ มีมติ

อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอแผนปฏิบัติการจัด
สวัสดิการและสงเคราะหผูสูงอายุ ซึ่งไดกำหนดแผนงาน หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
กรมการขนสงทางบก เรื่อง การกำหนด (สำรอง) ที่นั่งสำหรับผูสงูอายุบนรถโดยสาร
ประจำทาง 
 ฉะน้ัน เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๑๙ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๐ 
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๒ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒ เห็นชอบการกำหนด (สำรอง) ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ สามเณร และ       
ผูสูงอายุบนรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ คณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกกลาง จึงออกประกาศ ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจำทางดวยรถที่ใชในการ
ขนสงผูโดยสารเสนทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ ตองสำรองท่ีนั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ 
สามเณร และผูสูงอายุ ดังนี้ 
   (๑) จัดใหมีการสำรองท่ีนั่งสำหรับพระภิกษุสงฆและสามเณร โดย
กำหนดท่ีนั่งไมนอยกวา ๒ ที่นั่ง หรือที่นั่ง ๑ แถว แลวแตกรณี 
   (๒) จัดใหมีการสำรองท่ีนั่งสำหรับผูสูงอายุ โดยกำหนดท่ีนั่งไมนอย
กวา ๒ ที่นั่ง หรือที่นั่ง ๑ แถว แลวแตกรณี 
   สำหรับการสำรองที่นั่งตองจัดวางที่นั่งใหตอเนื่องกันและอยูใน
ตำแหนงใกลทางขึ้น – ลงประตูแรกของรถ หรือกำหนดท่ีนั่งตามความเหมาะสมของ
ลักษณะรถ และอยูในตำแหนงที่สามารถขึ้น – ลง ไดโดยสะดวก 

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
เรื่อง การกำหนด (สำรอง) ที่นั่งสำหรับพระภิกษุสงฆ สามเณร และผูสูงอายุ 

บนรถโดยสารประจำทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ 

๕๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ขอ ๒ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจำทางดวยรถที่ใชในการ
ขนสงผูโดยสารดังกลาวตองจัดใหมีขอความวา “ที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุสงฆและ
สามเณร” หรือ “ที่นั่งสำรองสำหรับผูสูงอายุ” แลวแตกรณี ซึ่งขนาดของตัวอักษรให
มีความสูงไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร และหนาไมนอยกวา ๐.๖ เซนติเมตร แสดงไว
บริเวณที่นั่งตามขอ ๑ และอยูในตำแหนงที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
 ขอ ๓ กรณีการสำรองท่ีนั่งดังกลาวสำหรับรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
มาตรฐาน ๒ (จ) และมาตรฐาน ๓ (จ) (ฉ) ซึ่งเปนรถโดยสารท่ีมีลักษณะตัวรถเปนตู 
หรือสองแถว หรือลักษณะอยางอื่นท่ีมีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะนั้น การจัดวางที่นั่ง
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของลักษณะรถ และอยูในตำแหนงที่สามารถข้ึนลงรถได
โดยสะดวก 
 ขอ ๔ ใหนายทะเบียนกำหนดเง่ือนไขดังกลาวไวในใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงประจำทางดวยรถท่ีใชในการขนสงผูโดยสารเสนทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ 
เพื่อใหผูประกอบการการขนสงถือปฏิบัติ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

มหิดล จันทรางกูร 
(นายมหิดล จันทรางกูร) 

ประธานกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 

๕๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติการ
รถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว      
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงน้ี 
 “สัญญาณ” หมายความวา สัญญาณใดๆ ที่ รฟม. จัดใหมีขึ้นในเขตระบบ
รถไฟฟาไมวาจะแสดงดวยธง ไฟฟา มือ แขน เสียง หรือดวยวิธีอ่ืนใดเพ่ือใหคนโดยสาร
หรือบุคคลอื่นปฏิบัติตามสัญญาณน้ัน 
 “พื้นที่ประกอบธุรกิจ” หมายความวา พื้นที่ในเขตระบบรถไฟฟาที่ รฟม.    
ไดอนุญาตใหประกอบธุรกิจ และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่จัดไวสำหรับการโฆษณา 
ไมวาจะอยูในสวนใดของเขตระบบรถไฟฟาและพื้นท่ีบนรถไฟฟา 
 “วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุระเบิด แกสพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ 
วัตถุเปอรออกไซด วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำใหเกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง หรือ
วัตถุอยางอ่ืน ไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทำใหเกิดอันตรายแกคนโดยสาร
หรือบุคคลอื่น 

กฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑวาดวยความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน 

การรักษาความสงบเรียบรอย ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ภายในเขตระบบรถไฟฟา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 “เจาหนาที่” หมายความวา พนักงานของ รฟม. หรือผูซึ่ง รฟม. มอบหมาย
ใหปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกำหนดในกฎกระทรวงน้ี 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 ขอ ๒  ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของคน
โดยสารหรือบุคคลอ่ืน การรักษาความสงบเรียบรอย ความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟา ให รฟม. จัดใหมีเครื่องหมาย สัญญาณ 
อุปกรณ เคร่ืองปองกันภัย และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปนสำหรับคนโดยสาร
หรือบุคคลอื่น ตลอดจนคนทุพพลภาพ คนสูงอายุและเด็ก เพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามขอกำหนดในกฎกระทรวงน้ี 
 เคร่ืองหมายและสัญญาณตามวรรคหน่ึง ให รฟม. จัดทำใหเปนที่เขาใจไดใน
ลักษณะสากล และหากมีคำอธิบายกำกับการใชอุปกรณ เครื่องปองกันภัย หรือ     
สิ่งอำนวยความสะดวกใหมีภาษาอังกฤษกำกับไวดวย 
 ขอ ๓ คนโดยสารหรือบุคคลอ่ืนในเขตระบบรถไฟฟามีหนาที่ปฏิบัติตาม
เครื่องหมาย ประกาศ ปาย หรือสัญญาณอื่นใด ตลอดจนคำแนะนำและคำตักเตือน
ของพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ และตองใชอุปกรณตางๆ ที่ รฟม. จัดทำไวตาม
ขอ ๒ ใหถูกตองตามคำอธิบายกำกับการใช หรือตามวัตถุประสงคในการใชงานของ
อุปกรณนั้น 
 ขอ ๔ ในกรณีที่ รฟม. ใหสัมปทานกิจการรถไฟฟาแกเอกชน การกำหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบระหวาง รฟม. และผูรับสัมปทาน ในการปฏิบัติการใหเปน
ไปตามขอกำหนดในกฎกระทรวงน้ีใหเปนดังตอไปน้ี 
   (๑) ในกรณีที่มีขอตกลงในสัมปทานเกี่ยวกับการจัดการหรือการ
ดำเนินการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสินของ      
คนโดยสารหรือบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียบรอย ความสะอาดและความ   
เปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟาใหเปนไปตามขอตกลงนั้น  ทั้งนี้    
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงน้ี 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

๕๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

   (๒) ในกรณีที่ผูรับสัมปทานมีหนาที่ตามสัมปทานตองปฏิบัติการให
เปนไปตามขอกำหนดในกฎกระทรวงน้ี รฟม. อาจมอบหมายใหพนักงานของผูรับ
สัมปทานเปนเจาหนาที่ดำเนินการในเร่ืองนั้นดวย  ทั้งนี้ โดยอยูภายใตการกำกับดูแล
ของ รฟม. 
  

หมวด ๒ 
การปฏิบัติตนในเขตระบบรถไฟฟา 

   
 ขอ ๕ หามมิใหคนโดยสารหรือบุคคลอื่นท่ีอยูในเขตระบบรถไฟฟากระทำ
การดังตอไปนี้ 
   (๑) กอเหตุเดือดรอนรำคาญ หรือกอความไมสะดวกแกการใชบริการ
ของคนโดยสารหรือบุคคลอื่น 
   (๒) นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธซ่ึงมีรูปและลักษณะอันนาเชื่อวาเปน
อาวุธโดยสภาพวัตถุอันตรายตลอดจนสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายแกผูอื่น หรือทำให
เกิดความหวาดกลัวแกผูพบเห็นเขามาในเขตระบบรถไฟฟา เวนแตเปนเจาพนักงานที่
มีอำนาจตามกฎหมาย 
   (๓) นำสัมภาระ หรือสิ่งของติดตัวที่มีขนาดหรือน้ำหนักที่ไมสามารถ
นำพาไปดวยตนเองไดหรือเสี่ยงตอความเสียหายแกระบบรถไฟฟา หรืออาจกอความ
รำคาญหรือความไมสะดวกแกคนโดยสารอื่นเขาไปในรถไฟฟา 
   (๔) นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรง สิ่งสกปรก หรือวัตถุที่นารังเกียจเขามาใน
เขตระบบรถไฟฟาโดยมิไดจัดเก็บไวใหมิดชิดหรือทำใหปราศจากกล่ิน 
   (๕) บวนหรือถมน้ำลาย เสมหะ น้ำหมาก สั่งน้ำมูก คายหมากฝรั่ง 
หรือทิ้งสิ่งของลงในท่ีซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการนั้น 
   (๖) สูบบุหรี่ ยาเสนหรือซิการ จุดไฟหรือกอไฟ 
   (๗) เด็ดใบ ดอก หรือผลของตนไม หรือกระทำดวยประการใดๆ    
อันอาจทำใหเกิดความสกปรกหรือความเสียหายแกระบบรถไฟฟา 
   (๘) ขีด เขียน หรือทำใหปรากฏดวยประการใดๆ อันอาจทำใหเกิด
ความสกปรกหรือความเสียหายแกระบบรถไฟฟา 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๕๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
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ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

   (๙) บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในรถไฟฟา 
   (๑๐) ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนอกสถานที่ที่จัดไว 
   (๑๑) เรี่ยไรหรือขอทาน 
   (๑๒) วางสิ่งของ หรือกระทำการใดอันเปนการกีดขวาง หรือเปน
อุปสรรคแกการเขาหรือออก 
   (๑๓) ทำใหระบบฉุกเฉิน ระบบเตือนภัยหรือแจงเหตุ หรือระบบ
ปองกันภัยตางๆ ทำงานเวนแตกรณีที่มเีหตุจำเปนในการใชระบบดังกลาว 
   (๑๔) กระทำการลามกอนาจาร หรอืกระทำการลวงเกนิทางเพศตอผูอืน่ 
   (๑๕) ออกหรือพยายามออกจากรถไฟฟาดวยวิธีอื่นใดนอกจากทาง
ประตูรถไฟฟาหรือประตูชานชาลาท่ีเปดใหคนโดยสารเขาหรือออกจากรถไฟฟา หรือ
ลงไปในทางรถไฟฟา 
   (๑๖) ใชวัสดุอุปกรณโดยไมถูกตองตามวัตถุประสงคหรือวิธีการของ
อุปกรณนั้น ซึ่งทำใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ หรือทำใหเกิดความเสียหายหรือเปน
อันตรายแกตนเองหรือผูอื่น 
   (๑๗) ยืนหรือวางเทาบนเกาอี้หรือที่นั่ง หรือใชที่ซึ่งจัดไวใหนั่งหรือ
พื้นที่ใดๆ เปนที่นอน 
   (๑๘) กีดขวาง หรือกระทำการใดอันเปนเหตุใหประตูรถไฟฟา หรือ
ประตูชานชาลาปดไมไดหรือไมสามารถทำงานไดตามปกติ 
   (๑๙) พิงประตูรถไฟฟาหรือประตูชานชาลา 
  ขอ ๖ คนโดยสารหรือบุคคลอ่ืนจะกระทำการดังตอไปนี้ในเขตระบบรถไฟ
ฟาไดตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่กอน 
   (๑) ออกไปจากรถไฟฟาหรือลงไปในทางรถไฟฟาในขณะที่การ
เดินรถไฟฟาขัดของ 
   (๒) เขาไปในพ้ืนท่ีที่ รฟม. กำหนดใหเปนเขตหวงหาม 
   (๓) นำสัตวเขามา เวนแต 
    (ก) สุนัขนำทางสำหรับผูพิการทางสายตา 
    (ข) สัตวที่ไมเปนอันตรายโดยมีอุปกรณควบคุมมิใหรบกวน    
คนโดยสารหรือบุคคลอื่น 

๕๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

   (๔) ใชอุปกรณที่กอใหเกิดเสียงดัง เลนดนตรี เตนรำ หรือแสดง
การละเลนใดๆ  
   (๕) ขายสินคาหรือบริการ 
   (๖) โฆษณาหรือใชเสียงประกาศ หรือแจกเอกสารใด 
   (๗) ถายภาพ ถายทำภาพยนตร หรือถายทำเทปบันทึกภาพเพ่ือ
ประโยชนทางการคา 
   (๘) นำรถจักรยานหรือรถสองลอชนิดอื่นขึ้นไปบนรถไฟฟา 
 หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตตาม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหเปนไปตาม
ขอบังคับที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
  

หมวด ๓ 
พื้นที่ประกอบธุรกิจ 

   
 ขอ ๗ ผูที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจในพื้นที่ประกอบธุรกิจ จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขที่ รฟม. กำหนด และขอตกลงในสัญญาใหประกอบ
ธุรกิจดวย 
  

หมวด ๔ 
การขับขี่ยานพาหนะในเขตระบบรถไฟฟา 

   
 ขอ ๘ ให รฟม. จัดใหมีการขีดเสนบนทาง การทำเครื่องหมายจราจร หรือ
การติดต้ังสัญญาณสำหรับการจราจร รวมท้ังการกำหนดความหมายของสัญญาณ
จราจรและเคร่ืองหมายจราจรในเขตระบบรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการจราจร
ทางบก 
  ขอ ๙ การใชรถ การใชทางเดินรถ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการจราจร
ภายในเขตระบบรถไฟฟา ใหผูขับขี่หรือผูใชทางปฏิบัติเชนเดียวกับการใชทางตาม
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  
 ขอ ๑๐ หามมิใหขับข่ียานพาหนะท่ีบรรทุกวัตถุอันตรายเขาไปในเขตระบบ
รถไฟฟา เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก รฟม. 

๕๙ 
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 ขอ ๑๑ การขับขีย่านพาหนะในเขตระบบรถไฟฟา ผูขบัขีต่องปฏบิตัดิงัตอไปนี ้
   (๑) ขับขี่ยานพาหนะดวยความระมัดระวัง 
   (๒) ขับขี่ยานพาหนะดวยอัตราความเร็วตามที่กำหนด 
   (๓) ยานพาหนะรับจางท่ีไมมีผู โดยสารหรือไมไดขนสงสิ่งของ       
ใหจอดรอรับผูโดยสารหรือรอขนสงสิ่งของในบริเวณท่ีกำหนด 
   (๔) หยุดหรือจอดยานพาหนะในท่ีที่กำหนดไว 
   (๕) รีบแจงเจาหนาที่ทันทีที่ยานพาหนะของตนขัดของและกีดขวาง
ทางเดินรถ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
   (๖) เคลื่อนยายยานพาหนะท่ีเครื่องยนตขัดของใหพนจากทางโดย
เร็วและจัดการเก็บสิ่งของท่ีตกหลนอยูออกจากทาง หากไมสามารถเคล่ือนยายไดให
รีบแจงพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ทราบทันทีและผูขับขี่ตองเสียคาบริการใน
การนั้นตามขอบังคับที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 ขอ ๑๒ เมื่อปรากฏวามีผูขับข่ียานพาหนะไมปฏิบัติตามขอ ๑๑ หรือ
หลักเกณฑที่ รฟม. ประกาศกำหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาหนาท่ีตักเตือน    
ใหผูขับขี่ปฏิบัติใหถูกตอง 
 ถาพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ไดตักเตือนแลวผูขับขี่ไมปฏิบัติใหถูกตอง 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจส่ังใหผูขับขี่เคล่ือนยายยานพาหนะน้ันใหพนทาง    
โดยเร็ว ถาผูนั้นไมอยูหรืออยูแตไมปฏิบัติตาม ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจ     
เคลื่อนยายยานพาหนะหรือนำยานพาหนะไปเก็บไวในสถานที่ที่เห็นสมควร หรือใช
เครื่องมือบังคับยานพาหนะมิใหเคลื่อนยายได 
  

หมวด ๕ 
ทรัพยสินหาย 

   
 ขอ ๑๓ ให รฟม. มหีนาท่ีจดัใหมศีนูยรบัแจงทรพัยสนิหายภายในระบบรถไฟฟา 
 ขอ ๑๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่พบหรือไดรับแจงวามีทรัพยสิน
ที่ไมปรากฏวาผูใดเปนเจาของภายในเขตระบบรถไฟฟา ใหนำสงศูนยรับแจงทรัพยสิน
หาย 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

๖๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 คนโดยสารหรือบุคคลอ่ืนที่พบทรัพยสินที่ไมปรากฏวาผูใดเปนเจาของภายใน
เขตระบบรถไฟฟาใหแจงพนักงานเจาหนาท่ีหรือเจาหนาที่ หรือนำสงศูนยรับแจง
ทรัพยสินหาย 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินที่ไมปรากฏวาผูใดเปนเจาของนั้น 
เปนวตัถอุนัตรายใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงหนวยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดำเนนิการ 
ตอวัตถุดังกลาว เขาตรวจสอบและจัดการตามท่ีหนวยงานน้ันเห็นสมควร 
 ขอ ๑๕ เม่ือศูนยรับแจงทรัพยสินหายไดรับทรัพยสินตามขอ ๑๔ แลว ใหจัด
ทำบัญชีทรัพยสินหายตามระเบียบที่ รฟม. ประกาศกำหนดและดำเนินการดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณเีปนของสดหรือของเสียงาย หรือไมสามารถเก็บรักษาไว
ไดเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง เม่ือพนเวลาดังกลาวใหเจาหนาที่ดำเนินการตามที่จำเปนและ
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่ รฟม. กำหนด 
   (๒) ในกรณีเปนทรัพยสินอื่นๆ นอกจาก (๑) และสามารถเก็บรักษา
ได ใหจัดเก็บไวในสถานท่ีที่ รฟม. กำหนด 
   (๓) ทรัพยสินที่เก็บรักษาไว หากตอมาปรากฏวาการเก็บรักษาไวจะ
เปนการเส่ียงตอความเสียหายหรือไมคุมคาแกการเก็บรักษาทรัพยสินน้ัน ใหเจาหนาท่ี
รายงานตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบที่ รฟม. กำหนดเพื่อขออนุมัติทำลายหรือ
จำหนายทรัพยสินนั้นกอนครบกำหนดหนึ่งปได และเมื่อจำหนายไดเงินสุทธิเทาใดให
เก็บรักษาไวแทนตัวทรัพยสินน้ัน 
 ขอ ๑๖ ทรัพยสินที่ไดจัดเก็บไวหากไมมีผูเปนเจาของมาติดตอรับทรัพยสิน
คืนภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี รฟม. ไดรับทรัพยสิน ใหกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นตกเปน
ของ รฟม. และ รฟม. มีอำนาจนำทรัพยสินน้ันออกจำหนายหรือขายทอดตลาดได 
 ขอ ๑๗ การกำหนดราคา วิธีการจำหนาย หรือขายทอดตลาดทรัพยสินที่ได
รับตามขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ใหเปนไปตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
เงินที่ไดจากการจำหนายหรือขายทอดตลาดใหตกเปนรายไดของ รฟม. 
  

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๖๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

บทเฉพาะกาล 
   
 ขอ ๑๘ การจัดการหรือดำเนินการเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอกำหนด  
ในกฎกระทรวงนี้ และการใหสิทธิในการประกอบธุรกิจตามสัมปทานที่มีอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงน้ีใชบังคับ ใหเปนไปตามขอตกลงในสัมปทานน้ัน  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงน้ี 
  
                                            ใหไว ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                                                        สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
                                                รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๖๒ แหง
พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให
คนโดยสารหรือบุคคลอ่ืนที่อยูภายในเขตระบบรถไฟฟาตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวา
ดวยความปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน การรักษาความสงบเรียบรอย 
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในเขตระบบรถไฟฟาตามท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี  

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 
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รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรงุขอบงัคบัการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
วาดวยการกำหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกำหนดประเภท
บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชำระคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาใหสอดคลองกับสัญญาโครงการ
ระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ขอบงัคบันีเ้รยีกวา “ขอบงัคบัการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
วาดวยการกำหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกำหนดประเภท
บุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองชำระคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ขอบงัคบันีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป  
 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วาดวย
การกำหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคล
ที่ไดรับการยกเวนไมตองชำระคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
 “เด็ก” หมายความวา บุคคลอายุไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ 

ขอบังคับการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
วาดวยการกำหนดอัตราคาโดยสาร วิธีการจัดเก็บคาโดยสาร  

และการกำหนดประเภทบุคคลที่ไดรับการยกเวน 
ไมตองชำระคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 “บริเวณซึ่งมีการใชบัตรโดยสารแลว” หมายความวา พื้นที่ในสถานีรถไฟฟา
สวนท่ีคนโดยสารไดผานการตรวจบัตรโดยสารรถไฟฟาแลว และหมายความรวมถึง
บนรถไฟฟาดวย 
 ขอ ๕ เสนทางรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประกอบดวยสถานี
รถไฟฟา ดังตอไปนี้ 
   (๑) สถานีรถไฟฟาบางซื่อ 
   (๒) สถานีรถไฟฟากำแพงเพชร 
   (๓) สถานีรถไฟฟาสวนจตุจักร 
   (๔) สถานีรถไฟฟาพหลโยธิน 
   (๕) สถานีรถไฟฟาลาดพราว 
   (๖) สถานีรถไฟฟารัชดาภิเษก 
   (๗) สถานีรถไฟฟาสุทธิสาร 
   (๘) สถานีรถไฟฟาหวยขวาง 
   (๙) สถานีรถไฟฟาศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 
   (๑๐) สถานีรถไฟฟาพระราม ๙ 
   (๑๑) สถานีรถไฟฟาเพชรบุรี 
   (๑๒) สถานีรถไฟฟาสุขุมวิท 
   (๑๓) สถานีรถไฟฟาศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
   (๑๔) สถานีรถไฟฟาคลองเตย 
   (๑๕) สถานีรถไฟฟาลุมพินี 
   (๑๖) สถานีรถไฟฟาสีลม 
   (๑๗) สถานีรถไฟฟาสามยาน 
   (๑๘) สถานีรถไฟฟาหัวลำโพง 
 ขอ ๖ อัตราคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ใหเปนไปตาม
ตารางอัตราคาโดยสารรถไฟฟาทายขอบังคับน้ี 
 ขอ ๗  คาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ใหเร่ิมคิดตั้งแต    
คนโดยสารไดผานเขาไปในบริเวณซ่ึงมีการใชบัตรโดยสารแลว 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 
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 ในกรณีที่คนโดยสารเขาไปอยูในบริเวณซ่ึงมีการใชบัตรโดยสารแลวเกินกวา
ระยะเวลาเกาสิบนาที ใหถือวาคนโดยสารนั้นไดเดินทางตลอดสายทางและใหคิด   
คาโดยสารรถไฟฟาในอัตราสูงสุด 
 ขอ ๘ ใหบุคคลดังตอไปน้ีไดรับลดหยอนคาโดยสารรถไฟฟามหานคร     
สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึ่งหนึ่ง 
   (๑) บุคคลซึ่งมีอายหุกสิบปบริบูรณขึ้นไป 
   (๒) เด็กซ่ึงมีความสูงไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร 
 ในกรณีที่ลดหยอนคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ลงกึ่งหนึ่ง
ตามวรรคหน่ึงแลวมีเศษไมเต็มจำนวนบาท ใหปรับเศษดังกลาวใหเต็มจำนวนบาท 
 ขอ ๙  ใหยกเวนคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ใหแกเด็ก
ซึ่งมีความสูงไมเกินเกาสิบเซนติเมตร 
 ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยมีอำนาจ
ออกประกาศลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาตามท่ีกำหนดในขอ ๖ ไดเปนครั้งคราวเพื่อ
สงเสริมการใชบริการรถไฟฟาหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล  
 ขอ ๑๑ วิธีการจัดเก็บคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล       
ใหกระทำโดยบัตรโดยสารรถไฟฟา เหรียญโดยสารรถไฟฟา หรือวิธีการอ่ืนตามท่ี     
ผูวาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยกำหนด 
 ขอ ๑๒ การคืนเงินคาโดยสารรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีผู่วาการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
กำหนด 
  
  
                                   ใหไว ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                                                สุพจน  ทรัพยลอม  
                       ประธานกรรมการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
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ประกาศ กระทรวงคมนาคม 
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รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) และตามแผนปฏิบัติการวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ซึ่ง
กำหนดใหสำรองท่ีนั่งใหผูสูงอายุดวย จึงถือเอาจำนวนท่ีนั่งที่สำรองสำหรับพระภิกษุ
สามเณร คนพิการ ตรฟ. และผูปฏิบัติงานบนขบวนรถท่ีมีอยูเดิมโดยเพิ่มการสำรองท่ี
ใหผูสูงอายุเขาดวยกัน 
 ฉะนัน้ ใหยกเลกิคำสัง่ฝายการเดินรถที ่พ.๕/ดส.๔๗/๓/๒๕๔๑ ลง ๒๐ ก.พ. ๔๑ 
เรื่อง การสำรองท่ีสำหรับพระภิกษุสามเณร/คนพิการและผูปฏิบัติงานบนขบวนรถ 
และที่ พ.๕/ดส.๑/๓๓๘ ลง ๘ ก.พ. ๔๒ เรื่อง การจัดที่นั่งสำหรับ ตรฟ. ควบคุม
ขบวนรถ เสียทั้งสิ้นแลววางระเบียบใหม ดังนี้ 
 ๑. รถที่สำรองและจำนวนท่ีนั่งที่สำรอง 
  ใหสำรองที่ในรถคันท่ีพวงเปนประจำซึ่งอยูใกลรถทำการ พรร. จาก
ตนทางถึงปลายทางท้ังเที่ยวไปและกลับ ดังนี้ 

คำสั่งฝายการเดินรถ 
ที่ พ.๕/ดส.๔๗/๖/๒๕๔๖ 

เรื่อง การสำรองท่ีพระภิกษุสามเณร/คนพิการ/ผูสูงอายุ/ตรฟ./ 
ผูปฏิบัติงานบนขบวนรถ 

ดวนที่ไมมีชั้นที่ ๓ 
ดวนที่มีชั้นที่ ๓ 
เร็ว 
ที่ไมมีการสำรองท่ี 

ประเภทขบวนรถ 

ชั้นท่ี ๒ นั่งธรรมดา 
ชั้นท่ี ๓ นั่งธรรมดา 
ชั้นท่ี ๓ นั่งธรรมดา 
ชั้นท่ี ๓ นั่งธรรมดา 

สำรองที่ 

๑-๒ 
๑-๒ 
๑-๒ 

๒ ที่นั่ง 

ตรฟ. 
เลขที่นั่ง 

๓-๘ 
๓-๑๖ 
๓-๑๖ 
๖ ที่นั่ง 

พระภิกษุสามเณร/ 
คนพิการ/ผูสูงอายุ 

เลขที่นั่ง 
๘ 
๑๖ 
๑๖ 
๘ 

รวม 

 ๒. การสำรองท่ี 
  ใหเจาหนาที่ CT กองโดยสาร สำรองที่ในระบบ STARS-2 สำหรับขบวน
รถที่มีการจำหนายตั๋วและสำรองท่ี สวนประเภทขบวนรถท่ีไมมีการสำรองท่ี ให พรร. 
จัดสำรองท่ีและแขวนปาย “สำรองพระภิกษุสามเณร/คนพิการ/ผูสูงอายุ” ใหเรียบรอย
ทุกเที่ยว 

๖๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ๓. การจัดทำปายสำรอง 
  ให กบป. (ผดง.) จัดทำปายสำรองพระภิกษุสามเณรฯ ใหมในคราวตอไป
ใหเพิ่มเติมขอความเปน “สำรองพระภิกษุสามเณร/คนพิการ/ผูสูงอายุ” สำหรับปาย 
“สำรองตำรวจรถไฟ” และขนาดปาย คงดำเนินการเชนเดิม 
 ๔. การปดหรือแขวนปายสำรองบนขบวนรถ 
  ให พรร. ตรวจสอบท่ีนั่งขางตน และเบิกปาย “สำรองพระภิกษุสามเณร/
คนพิการ/ผูสูงอายุ” จากงานเดินรถแขวงตนสังกัดปดหรือแขวนไวใหเรียบรอย สำหรับ
ปาย “สำรองตำรวจรถไฟ” เจาหนาท่ี ตรฟ. จะนำมาแขวนหรือผูกติดกับท่ีน่ังหมายเลข 
๑-๒ ตามท่ีสำรองใหในขอ ๑ ดวยตนเอง อนึ่ง ที่นั่งซ่ึงสำรองไวขางตนผอนผันให
ผูโดยสารใชโดยสารได แตพนักงานขบวนรถตองแจงใหทราบกอนวาเมื่อมีพระภิกษุ
สามเณร คนพิการ หรือผูสูงอายุตองการใชที่นั่งนั้น ผูที่นั่งอยูเดิมตองเปนฝายเสียสละ
ที่นั่งนั้นโดยไมมีเงื่อนไข กรณีที่นั่งสำรองไวไมพอ ใหพนักงานขบวนรถชวยเหลือ
จัดหาท่ีใหในลักษณะท่ีเหมาะสม กับใหอำนวยความสะดวกในการเดินทางตามสมควร 
 ๕. การอำนวยความสะดวก 
  ให นสน. ที่ขบวนรถหยุด ตรวจสอบตำแหนงคันที่สำรองไว และประกาศ
ใหพระภกิษสุามเณร คนพกิาร ผูสงูอาย ุทราบ อำนวยความสะดวกดูแลการขึน้โดยสาร 
ดวยความเรียบรอยทุกครั้งดวย 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เปนตนไป 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

สั่ง ณ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๔๖ 
 
 

(นายศิริ  ศิรลัมภามาศ) 
รองผูอำนวยการฝายดานเดินรถ 

รักษาการแทนผูอำนวยการฝายการเดินรถ 

๖๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 
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ูสูง
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 ดวยการรถไฟฯ เห็นควรปรับปรุงการลดคาโดยสารใหแกผูสูงอายุ ๖๐ ป    
ขึ้นไป เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดใหหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศ  
กระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๔๗ โดยใหแตละหนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุนแกผูสูงอายุในสวนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสาธารณะ 
 ฉะน้ัน จึงใหยกเลิกคำส่ังฝายการเดินรถท่ี พ.๕/ดล. ๑/๑๒/๒๕๓๖ ลง ๒๑ 
เม.ย. ๓๖ เรื่อง ระเบียบการลดคาโดยสารครึ่งราคาสำหรับผูสูงอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป   
เสียทั้งสิ้น แลวใหถือปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดข้ึนใหมตอไปนี้แทน ดังนี้ 
 ๑. หลักเกณฑการลดคาโดยสารคร่ึงราคา 
  ๑.๑ ชวงลดราคา ลดใหเฉพาะชวงระหวางเดือน มิถุนายน ถึงเดือน 
กันยายน ของทุกป 
  ๑.๒ ผูที่ไดรับสิทธิ ไดแกผูสูงอายุ ๖๐ ปขึ้นไป เฉพาะคนไทยหรือผูมี
สัญชาติไทยเทานั้น 
 ๒. การลดคาโดยสาร 
  ๒.๑ ลดใหเฉพาะคาโดยสาร คดิครึง่ราคาของอตัราปกต ิทกุช้ันตลอดทาง 
ทุกสาย สวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมลดให 
  ๒.๒ ผูที่มีสิทธิลดคาโดยสารคร่ึงราคาประเภทอ่ืนอยูแลว ใหเลือกใชสิทธิ
ไดเพียงประเภทเดียว 
  ๒.๓ หลักฐานที่ใชแสดงขอลดคาโดยสารประเภทผูสูงอายุฯ ไดแกบัตร
ประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถาย 
ชื่อ นามสกุล อายุ เดือน ปเกิด ซึ่งสามารถใชเปนหลักฐานคำนวณอายุได เชน บัตร
ประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางไปตางประเทศ กรณี เอกสาร     
ดังกลาวมีรูปถาย แตไมไดระบุ อายุ หรือเดือน ปเกิดไว จะตองมีเอกสารอ่ืนที่ทาง
ราชการ/รัฐวิสาหกิจออกให ซึ่งมีขอความแสดงอายุหรือสามารถใชคำนวณอายุได 
เชน ภาพถายสำเนาทะเบียนบาน แสดงประกอบก็ได 

คำสั่งฝายการเดินรถ 
ที่ พ.๕/ดล. ๑/๑/๒๕๔๗ 

เรื่อง ระเบียบการลดคาโดยสารคร่ึงราคาใหแกผูโดยสารสูงอายุ ๖๐ ป ขึ้นไป 

๖๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ๓. การคำนวณอายุผูสูงอายุ 
  ๓.๑ ใหคำนวณจาก เดือนและปที่เกิด ถึงเดือนและปปจจุบัน เปนเกณฑ 
เชน ผูที่เกิดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ มีสิทธิลดคาโดยสารฯ ไดตั้งแตวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป (ไมตองนับวันเกิด) 
  ๓.๒ กรณี เอกสารตามขอ ๒.๓ ไมระบุเดือนเกิดไว ระบุไดเฉพาะ พ.ศ. 
ก็ใหถือเดือนมกราคมในป พ.ศ. ที่เกิดเปนเกณฑในการคำนวณ 
 ๔. การจำหนวยต๋ัว เม่ือไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ตามขอ ๒ ถูกตองตาม
หลักเกณฑแลว ใหจำหนายตั๋วลดคาโดยสารครึ่งราคาผูสูงอายุ หากใชตั๋วบางทั่วไป
จำหนาย ใหหมายเหตุ (ผอ.) ไวในตั๋วทุกครั้ง (ปฏิบัตินัยเดียวกับตั๋วลดราคาท่ัวไป) 
 ๕. การเปล่ียนแปลงการเดินทางและ/หรือเลื่อนชั้นที่นั่ง ใหปฏิบัตินัยเดียว
กับการจำหนายตั๋วลดคาโดยสารประเภทลดคาโดยสารใหขาดปจจุบัน เชน ครฟ. 
และเด็ก ฯลฯ เปนตน สำหรับผูสูงอายุติดตามใบเบิกทางเล่ือนช้ันที่นั่ง มีสิทธิลดคา
โดยสารคร่ึงราคาไดเชนเดียวกับการเล่ือนช้ันตั๋วลดคาโดยสารคร่ึงราคาประเภทอ่ืน
ทั่วไป 
 ๖. การตรวจสอบบนขบวนรถ ใหตรวจสอบหลักฐานนัยเดียวกัน แลวตรวจ
ตัดเจาะตั๋วตามระเบียบการที่ถือใชอยูในปจจุบัน 
 ๗. ให นสน. , หัวหนาหนวยบริการขายต๋ัวทุกแหง อำนวยความสะดวกและ
ใหบริการแกผูสูงอายุในการใชบริการรถไฟเปนกรณีพิเศษท้ังภายในและนอกชวง
ระยะเวลาการลดคาโดยสาร เชน เมื่อติดตอขอซ้ือตั๋วไมตองใหเขาแถวรอ, จัดที่นั่งให
ระหวางรอรับตั๋ว พรร.ขบวนรถโดยสารทุกขบวน ชวยยกสัมภาระและจัดหาที่นั่งให, 
ระมัดระวังดูแลใหความปลอดภัยปฐมพยาบาลเม่ือเกิดอาการเจ็บปวย เปนตน 
 ๘. การปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกลาวไวในระเบียบการน้ี ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยง ใหปฏิบัติตามระเบียบการนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
 

ศิริ  ศิรลัมภามาศ 
(นายศิริ  ศิรลัมภามาศ) 

ผูอำนวยการฝายการเดินรถ 

๗๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ดวยปจจุบันการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรี     
มีครรภ ในดานการบริการสาธารณะกำลังเปนกระแสหลักในสังคม ซึ่งการรถไฟฯ ได
มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนในดานนี้มาโดยตลอด โดยไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ตางๆ ไวคอยบริการใหความชวยเหลือ และเพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีดานบริการของ
การรถไฟฯ ในการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว จึงกำหนด
ให นสน. พรร. เจาหนาที่สถานี/ขบวนรถและผูปฏิบัติงานในดานการบริการทุกคน 
ซึ่งที่มีหนาที่ใหบริการผูโดยสารทั่วไปตามปกติแลว ตองทำหนาที่ผูชวยเหลืออำนวย
ความสะดวกแกคนพิการ ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ เปนกรณีพิเศษ กลาวคือเมื่อ
บุคคลเหลานี้มาใชบริการของการรถไฟฯ ตองใหความชวยเหลือโดยทันที และดวย
ความเต็มใจ จึงไดวางระเบียบปฏิบัติไวเพื่อใหผูเกี่ยวของถือปฏิบัติเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
 พนักงานประจำสถานี 
 ๑. เมื่อคนพิการ ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ มาติดตอหรือใชบริการที่สถานี 
ตองรีบใหบริการและใหความชวยเหลือตามความจำเปนโดยทันที เชน ชวยพยุง     
นำไป ณ จุดท่ีตองการ หรือเม่ือมาติดตอซ้ือต๋ัวฯ ไมตองใหเขาแถวรอและใหจัดเตรียม
ที่นั่งระหวางรอดวย 
 ๒. สถานีที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแกคนพิการ เชน หองสุขา โทรศัพท
สาธารณะ ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการ รถเข็นสำหรับคนพิการ ใหจัดทำปาย 
บอกทางไป ณ จดุทีต่ัง้อยางชัดเจน และสามารถเขาใชบรกิารไดอยางสะดวก หากไมม ี    
ผูชวยเหลือติดตามมา ตองนำพาไปดวย 
 ๓. ให นสน. จัดหาอุปกรณที่จำเปนไวสำหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกรณี
มีเหตุเจ็บปวยฉกุเฉิน 
 ๔. สถานีที่มีเครื่องกระจายเสียงใหประกาศประชาสัมพันธ ขอความรวมมือ
จากผูโดยสารใหเอื้อเฟอแกคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ 
 ๕. ในวันเดินทาง เมื่อทราบวามีคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ มารอขึ้น
ขบวนรถ ให นสน. ประสานแจง พรร. ประจำขบวน เพื่อขอความรวมมือในการ
อำนวยความสะดวกอีกทางหน่ึง 

คำสั่งฝายการเดินรถ 
ที่ พ.๕/ดส. ๑/๑๖/๒๕๕๓ 

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในดานการชวยเหลือคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ 

๗๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 พนักงานประจำขบวนรถ 
 ๑. เมื่อคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ เดินทางไปกับขบวนรถหรือไดรับ
แจงจาก นสน. แลว ให พรร. จัดเจาหนาที่คอยชวยเหลือขึ้นขบวนรถ แลวบริการ
จัดหาที่นั่งใหตามตั๋วโดยสารหรือที่ที่สำรองไว พรอมหม่ันดูแลคอยชวยเหลือ เฝาระวัง
และอำนวยความสะดวกตลอดในระหวางการเดินทาง 
 ๒. แนะนำอุปกรณเคร่ืองใชและจุดที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ          
ที่จำเปนบนขบวนรถ เชน หองน้ำ หองสุขา อางลางหนา และเคร่ืองสุขภัณฑตางๆ 
 ๓. เมื่อคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ ตองการลงจากขบวนรถ         
ใหประสานขอความรวมมือไปยังสถานีนั้นๆ เพื่อเตรียมจัดหาพนักงานมาชวยเหลือ
อีกทางหน่ึง 
 ๔. จัดหาอุปกรณที่จำเปนไวสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนกรณีมีเหตุ
เจ็บปวยฉุกเฉิน 
 พนักงานประจำสถานท่ีอื่นๆ ที่ไมไดระบุ 
 เมื่อคนพิการ ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ มาติดตอราชการใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ/คำสั่งดังกลาวขางตนโดยอนุโลม และตามความเหมาะสม 
 ขอพึงสังวร 
 การปฏิบัติตอบุคคลดังกลาว ตองไมเลือกปฏิบัติหรือทำใหเกิดความรูสึกวา 
ไมเปนธรรมและตองแสดงออกดวยความเต็มใจ ใหบริการดุจเปนญาติผูใกลชิดและ
พึงระลึกถึงเสมอวาบุคคลเหลานี้ไมเปนผูที่เปนภาระตอผูอื่นและสังคม 
 ทั้งนี้ การปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกำหนดไวในคำสั่งนี้ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ/  
คำสั่งที่เกี่ยวของ คำสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับคำสั่งนี้ ใหปฏิบัติตามคำส่ังนี้แทน 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 
 
 
 

(นายนรินทร  จันทรเดชา) 
ผูอำนวยการฝายการเดินรถ 

๗๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และประกาศกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๗ เรื่องใหหนวยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม 
กำหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนแก  
ผูสูงอายุ ในสวนที่เกี่ยวกับการขนสงสาธารณะ และมติคณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
 บริษัทขนสง จำกัด จึงขอประกาศลดหยอนคาโดยสารใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ
ตั้งแต ๖๐ ป ขึ้นไปรอยละ ๕๐ ของราคาคาโดยสาร (ลดเฉพาะคาโดยสารไมลด
คาธรรมเนียม) ที่ใชบริการรถโดยสารประจำทาง หมวด ๒ และหมวด ๓ เฉพาะ     
รถโดยสารของบริษัทขนสง จำกัด เทานั้น โดยใหผูสูงอายุแสดงบัตรประจำตัวตอ
พนักงานจำหนายตั๋ว 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศบริษัทขนสง จำกัด 
เรื่อง การลดหยอนคาโดยสารใหแกผูสูงอายุ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
 
 
 

(นายวุฒิชาติ  กัลยาณมิตร) 
กรรมการบริษัทฯ 

รักษาการ ผูจัดการใหญ 

๗๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

 เพื่อใหคนพิการและผูสูงอายุทราบถึงสิทธิในการลดหยอนคาโดยสาร และได
รับการชวยเหลือตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใชบริการรถยนตโดยสาร ภายใน
สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ จึงมอบหมายใหเจาหนาท่ีเวรงานบริหารการเดินรถ 
รวมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี รับผิดชอบรวมกัน โดยกำหนดใหเคานเตอร
ประชาสัมพันธของสถานีขนสงผูโดยสาร เปนจุดประสานการใหความชวยเหลือและ
ใหขอมูลสิทธิการลดอัตราคาโดยสารแกผูพิการและผูสูงอายุ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

คำสั่งฝายบริหารการเดินรถ 
ที่ ๘/๒๕๕๒ 

เรือ่ง การจดัใหมเีจาหนาทีใ่หความชวยเหลอือำนวยความสะดวกผูพกิารและผูสงูอายุ 
ภายในสถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพ 

สั่ง ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
 
 
 

(นางสาวอรนุช  ภูวัฒนวนิชย) 
รองผูจัดการใหญฝายบริหารการเดินรถ 

๗๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๗๕ 

 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจ
หนาที่รับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุ
ในดานตางๆ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ 
เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข การคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุตามภารกิจของ
หนวยงาน เพ่ือใหผูสูงอายุไดเขาถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไวอยางเปนรูปธรรม 
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จึงไดประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ   
และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา ๑๑ (๕) (๖) 
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 
 ๑. กำหนดมาตรการในเรื่องการอำนวยความสะวดก และความปลอดภัยแก
ผูสูงอายุโดยมีเจาหนาที่ใหความชวยเหลือดูแลการใหบริการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย รวมทั้งจัดที่นั่งสำรองบนรถโดยสารสำหรับผูสูงอายุ ทั้งรถโดยสารธรรมดา
และรถโดยสารปรับอากาศ โดยมีปายบอกท่ีนั่งสำรองสำหรับผูสูงอายุสามารถสังเกต
ไดโดยงาย ปรากฏตามแผนผังที่นั่งในรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ 

ประกาศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง 

การสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ๒. ลดหยอนคาโดยสารท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ  
ครึ่งราคารวมคาธรรมเนียมใหแกผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต ๖๐ป ขึ้นไป โดยผูสูงอายุตอง
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตอพนักงานเก็บคาโดยสารเม่ือใชบริการรถโดยสาร
ประจำทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และรถของผูประกอบการเอกชนที่
เดินรถรวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเทานั้น 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือนพฤศจิกายน พุทธศกัราช ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 

(นายโอภาส  เพชรมุณี) 
ผูอำนวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ประกาศ กระทรวงคมนาคม 

๗๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 ๑. จัด Check – in – Counter ซึ่งขึ้นปายวา Infant/Disable เพื่อตรวจ/
รับบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับผูโดยสารสูงอายุ ผูพิการ และผูโดยสารที่เดินทาง
พรอมเด็กทารก พรอมจัดพนักงานชวยเหลือและอำนวยความสะดวก  
 ๒. ในระหวางรอ Check – in ณ บริเวณใกลจุดบริการ Customer Service 
มีบริการท่ีนั่งพิเศษสำหรับผูโดยสารสูงอายุ 
 ๓. พนักงานตรวจ/รับบัตรโดยสารเครื่องบินจะจัดที่นั่งเหมาะสมใหแก
ผูโดยสารสูงอายุ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑความปลอดภัยของเคร่ืองบินแตละประเภท 
 ๔. จัดบริการ Wheelchair สำหรับผูโดยสารสูงอายุที่ไมตองการเดินไกลไป
ที่ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 
 ๕. ดานผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ไดจัดบริการหองพักพิเศษ 
Special Case สำหรับผูโดยสารสูงอายุที่มีเวลา ๒ ชั่วโมง หลังจากผานขั้นตอนตรวจ
หนังสือเดินทางมาแลว และหากผูโดยสารสูงอายุเดินทางช้ันหนึ่งหรือช้ันธุรกิจ จะมี
หองรับรองพิเศษบริเวณใกลประตูขึ้นเครื่อง 
 ๖. กำหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงาน Gate Service ดูแลผูโดยสารสูงอายุ 
โดยการนำข้ึนเครื่องบิน (Boarding) เปนลำดับแรก 
 ๗. กำหนดแนวทางปฏิบัติแกพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ถึงวิธีการให
บริการท่ัวไปแกผูโดยสารสูงอายุและผูพิการตามคูมือปฏิบัติงานของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน (In – Fight Service Operation Procedure)  
 ๘. อัตราคาโดยสารพิเศษสำหรับผูสูงอายุในเสนทางภายในประเทศ          
มีสวนลดบัตรโดยสารจะพิจารณาเปนรายปภายใตขอกำหนดและไดรับความเห็นชอบ
จากกรมการบินพลเรือน 
 ๙. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุ เชน มีราวจับภายในหองน้ำ 
ราวบันได และราวจับบริเวณทางลาดชัน ทั้งท่ีอาคารสำนักงานใหญ และอาคาร
สำนักงานใหญ และอาคารสำนักงานสุวรรณภูมิ 

แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๑(๕) (๖) ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

๗๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช/องคการอุตสาหกรรมปาไม 

 ดวยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดพิจารณาแลว เห็นสมควร
สงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความร่ืนรมยจากการทองเท่ียวอุทยานแหงชาติมากย่ิงขึ้น 
และเพื่อเปนการสอดคลองกับพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๗) 
ที่ตองการใหผูสูงอายุไดรับยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวย
การอนุญาตเขาไปดำเนินกิจการการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ       
พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช จึงออกประกาศไว ดังนี้ 
 ๑. ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ใหไดรับการ
ยกเวนคาบริการเขาไปในอุทยานแหงชาติทุกแหง 
 ๒. ผูสูงอายุที่ไดรับการยกเวนคาบริการเขาไปในอุทยานแหงชาติตามขอ ๑ 
ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานท่ีแสดงวามีสัญชาติไทย และมีอายุ
เกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป แกเจาหนาที่อุทยานแหงชาติ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เรื่อง การยกเวนคาบริการเขาอุทยานแหงชาติใหแกผูสูงอายุ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สมชัย เพียรสถาพร 
(นายสมชัย เพียรสถาพร) 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

๗๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ดวยองคการอุตสาหกรรมปาไม มีความประสงคจะใหบริการผูสูงอายุใน     
การเขาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
อตุสาหกรรมปาไมโดยไมคดิคาบริการเขาเย่ียมชม ทัง้นีเ้พ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญตั ิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๗) ที่ตองการใหผูสูงอายุไดรับยกเวนคาเขาชม
สถานที่ของรัฐ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ
อุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงออกประกาศไว ดังนี้ 
 ๑. ผูสูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ใหไดรับการ
ยกเวนคาบริการเขาเยี่ยมชมสถานท่ีทองเที่ยวขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
 ๒. ผูสูงอายุที่ไดรับการยกเวนคาบริการเขาเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวของ
องคการอุตสาหกรรมปาไมตามขอ ๑ ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานท่ี
แสดงวามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป แกเจาหนาที่องคการ
อุตสาหกรรมปาไม 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศองคการอุตสาหกรรมปาไม 
เรือ่ง การยกเวนคาบรกิารเขาเย่ียมชมสถานท่ีทองเทีย่วขององคการอตุสาหกรรมปาไม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 

(นายอำนาจ  ขัมภลิขิต) 
รองผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

รักษาการแทนผูอำนวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

๗๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ องคการสวนพฤกษศาสตร/กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 ตามประกาศองคการสวนพฤกษศาสตรฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๒    
ไดกำหนดอัตราคาบำรุงและคาบริการเพ่ือนำมาปรับปรุงการดำเนินการดานพ้ืนที่  
ไปแลวนั้น โดยท่ีคณะกรรมการองคการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติใหองคการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการเขาชมพื้นที่
สวนโดยปรับปรุงจากอัตราเดิม ใหเปนดังนี้ 
 ๑. นักเรียน/นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) พระภิกษุ 
  ผูพิการ ผูสูงอายุ (ตั้งแต ๖๐ ปบริบูรณ) 
  เด็กสวนสูงต่ำกวา ๙๐ เซนติเมตร ไมเสียคาธรรมเนียม 
 ๒. เด็กและเยาวชน (อายุไมเกิน ๑๘ ป) คนละ ๑๐ บาท 
 ๓. ผูใหญ คนละ ๔๐ บาท 
 ๔. รถยนต (เกง/รถบรรทุกเล็ก/รถตู) 
  รวมผูขับขี่ คันละ ๑๐๐ บาท 
 ๕. รถบัสขนาดใหญ 
  รวมผูขับขี่ คันละ ๒๐๐ บาท 
คาธรรมเนียมในสวนอื่นใหเปนไปตามท่ีกำหนดไวเดิม 
 
 ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศองคการสวนพฤกษศาสตร 
เรื่อง ปรับอัตราคาธรรมเนียมในการเขาชมสวน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 

(นายวีระชัย  ณ นคร) 
ผูอำนวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

๘๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) (๙) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๑๑ (๓) (๔) ของ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงออกประกาศ
ไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูก
ทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และ
การใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว” 
 ขอ ๒ ในประกาศน้ี 
 “ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทำหรือละเวนการกระทำดวยประการ
ใด ๆ จนเปนเหตุใหผูสูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 
หรือการกระทำความผิดทางเพศตอผูสูงอายุ ท้ังน้ีโดยคำนึงถึงสภาพจิต หรือพฤติกรรม
ของผูสูงอายุ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมวาผูสูงอายุ
นั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
 “แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย” หมายความวา 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูก 

ทอดทิ้ง และการใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของ 
ในทางการแกไขปญหาครอบครัว 

๘๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 (๑) การหลอกลวง การกลาวเท็จ หรือใหผูสูงอายุกระทำการใด ๆ เพื่อใหได
ประโยชนจากผูสูงอายุ หรือ 
 (๒) การใชใหผูสูงอายุกระทำหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจ หรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท้ังน้ี ไมวาผูสูงอายุจะยินยอม
หรือไมก็ตาม 
 “ทอดทิง้” หมายความวา ละเลยไมเอาใจใสดแูล หรอืไมดแูลเปนระยะเวลานาน 
อันอาจจะเกิดอันตรายตอกายหรือจิตใจของผูสูงอายุ 
 ขอ ๓ ผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวย
กฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง หรือผูใดท่ีพบเห็นผูสูงอายุถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหแจงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวของ เพื่อประสานงานใหนักสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหการชวยเหลือตอไป 
 (๒) ในจังหวัดอื่น ใหแจงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือประสานงานใหนักสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการ
ชวยเหลือตอไป 
 ขอ ๔ การดำเนินการชวยเหลอืใหดำเนินการดวยวิธีการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) กรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม 
  (ก) ใหแยกผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานท่ีอื่นซ่ึงมีความปลอดภัย ทั้งนี้    
โดยคำนึงถึงความสมัครใจของผูสูงอายุเปนสำคัญ 
  (ข) นำผูสูงอายุไปตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
  (ค) สอบถามขอเท็จจริง พฤติการณของการถูกทารุณกรรม 
  (ง) กรณีการทารุณกรรมเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกให
แจงความตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีตอผูกระทำความผิด โดยรวบรวมพยาน
หลักฐานอันเกิดจากการตรวจรางกาย หรือจากการสอบขอเท็จจริงสงพนักงานสอบสวน
ดวย 

๘๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

  (จ) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระทำของบุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลท่ีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย และเปนเรื่องไมรายแรง ใหนักสังคมสงเคราะหให
คำแนะนำแกครอบครัว หรือบุคคลท่ีผูสูงอายุอยูดวย เพื่อทำความเขาใจใหสามารถ
ดูแลผูสูงอายุมิใหถูกกระทำทารุณกรรมอีก แตถาเปนกรณีที่การกระทำทารุณกรรมท่ี
รายแรงใหดำเนินการตาม (ง) โดยอนุโลม 
  (ฉ) ใหการฟนฟูสภาพรางกายสภาพจิตใจของผูสูงอายุ ใหกลับไปสู
สภาวะปกติและสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลท่ีผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวยในกรณีที่ไมสามารถฟนฟูความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัว
หรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยได ใหดำเนินการนำสงผูสูงอายุเขารับการอุปการะ
ในสถานสงเคราะหคนชรา เวนแตผูสูงอายุไมยินยอม 
 (๒) กรณีผูสูงอายุถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
  (ก) ใหนำผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานท่ีปลอดภัยตามความเหมาะสม 
  (ข) สอบขอเท็จจริง และพฤติการณของการถูกแสวงหาประโยชน และ
กรณจีำเปน ใหดำเนนิการประสานงานเพ่ือจดัใหมกีารตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพจติ 
   การสอบขอเท็จจริงใหรวมถึงการสอบขอเท็จจริงถึงบุคคลหรือ   
กลุมบุคคล ซึ่งเปนตัวการหรือเปนนายหนาในการนำผูสูงอายุมาแสวงหาประโยชน
โดยมชิอบดวยกฎหมาย 
   ในกรณีที่ผูสูงอายุถูกบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาประโยชนโดย   
มิชอบอันเปนความผิดทางอาญา ใหแจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตอ
ผูกระทำความผิด 
  (ค) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย สภาพจิตใจ หรือฝกอาชีพใหผูสูงอายุ
ตามความตองการและความเหมาะสม 
  (ง) กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัวหรือบุคคลซึ่ง      
ผูสูงอายุมีความประสงคจะไปอยูดวย ก็ใหดำเนินการเตรียมความพรอมของครอบครัว 
 (๓) กรณีผูสูงอายุถูกทอดท้ิง 
  (ก) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานรับเรื่องนำผูสูงอายุสง
บานพักฉุกเฉินของศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ดำเนินการสอบขอเท็จจริง สืบหาญาติหรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป 

๘๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

  (ข) ในจังหวัดอื่น ใหหนวยงานรับเร่ืองนำผูสูงอายุสงสำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือบานพักเด็กและครอบครัว หรือบานพัก
ฉุกเฉิน เพ่ือดำเนินการสอบขอเท็จจริง สืบหาญาติ หรือใหการชวยเหลือตามควรแก
กรณีตอไป 
 ในการดำเนินการชวยเหลือผูสูงอายุตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหชวยเปนเงินได
ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนคาพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาเคร่ืองนุงหม 
หรือคารักษาพยาบาลเบ้ืองตนไดเทาที่จายจริงครั้งละไมเกินหารอยบาท 
 การอนุมัติใหการชวยเหลือในทองที่กรุงเทพมหานครเปนอำนาจของอธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในจังหวัดอื่นเปนอำนาจ
ของผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๕ การดำเนินการชวยเหลือใด ๆ ใหคำนึงถึงการมีสวนรวม และความ
สัมพันธอันดีระหวางครอบครัว ชุมชน หรือบุคคลท่ีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย เพื่อให     
ผูสูงอายุสามารถกลับไปอยูกับครอบครัว ชุมชน หรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุอาศัยอยูดวย 
โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของผูสูงอายุเปนสำคัญ 
 ขอ ๖ การใหคำแนะนำ ปรึกษา หรือการดำเนินการอ่ืนใดในการแกไข
ปญหาครอบครัว รวมทั้งปรึกษาปญหาที่เก่ียวของกับคดีและเรื่องสิทธิประโยชนของ 
ผูสูงอายุ อันควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย สามารถติดตอขอรับคำปรึกษาได
จากงานสังคมสงเคราะห งานใหคำปรึกษาปญหาทางครอบครัวและปญหาชีวิต 
คลินิกใหคำปรึกษา บริการใหคำปรึกษาทางโทรศัพท หรือบริการอื่นของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 กรณีที่เห็นวาผูสูงอายุเดือดรอนและจำเปนตองไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานอ่ืนใหดำเนินการประสานสงตอการดำเนินงานไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ตอไป 
 ขอ ๗ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีหนาที่ในการ
สอดสองดูแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบ และเปนเครือขายในการคุมครอง
ทางสังคมดานผูสูงอายุ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๘๔ 
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 ๑. สำนักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายเก่ียวกับสังคมและคุณภาพชีวิต ในดาน
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม โดยสนับสนุนการสรางหลักประกันความมั่นคงและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยในเด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและควบคูกับการบังคับใช
กฎหมายท่ีเกี่ยวของความปลอดภัยสาธารณะและส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด 
 ๒. การคุมครองสิทธิทางศาลแกประชาชน ตามที่ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยและกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหอยูในอำนาจหนาที่ของพนักงานอัยการ เชน การ
ขอใหจัดตั้งผูจัดการมรดก การตั้งผูปกครอง การถอนอำนาจปกครอง การขอรับบุตร
บุญธรรม การต้ังผูอนุบาล การขอใหศาลส่ังเปนคนสาบสูญ และอ่ืน ๆ ทั้งนี้ โดย    
ไมคำนึงถึงฐานะ รายได ของผูขอรับการคุมครองสิทธิและไมคิดคาตอบแทนใด ๆ 
จากผูขอรับการคุมครองสิทธิ แตทั้งนี้ ผูขอรับการคุมครองสิทธิจะตองรับภาระ     
คาธรรมเนียมศาลและคาใชจายในการดำเนินการช้ันศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 
 ๓. การจัดใหมีบริการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยจัดใหมี
พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาที่ หรือ ทนายความอาสา ไวบริการใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอเพื่อใหรับความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งมี
การควบคุมดูแลและประเมินผลการใหบริการดังกลาวใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย  
ถูกตองและเปนธรรม ซึ่งการใหบริการดังกลาว สำนักงานอัยการสูงสุดใหบริการโดย
ไมคิดคาตอบแทนใด ๆ จากผูขอรับความชวยเหลือ 
 การบริการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย ไดแก การใหคำปรึกษาหารือทาง
กฎหมาย การใหความชวยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา การใหความชวยเหลือ
ในการประนอมขอพิพาท และใหความชวยเหลือทางอรรถคดี เชน การรับวาตาง     
การรับแกตาง การยื่นคำรองในคดีแพง คดีอาญา คดีแรงงาน และอื่น ๆ ดังนี้ 
 (ก) การใหคำปรึกษาหารือทางกฎหมายเปนการใหบริการแกประชาชนโดย
เสมอภาคกัน โดยไมคำนึงถึงฐานะ รายได โดยจะใหคำปรึกษาไปในทางท่ีถูกท่ีควร
ตามธรรมนองคลองธรรม ไมเปนการเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและไมฝาฝนหรือหลีกเล่ียง
กฎหมาย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของสำนักงานอัยการสูงสุดในสวนที่เกี่ยวของกับ 
การคุมครองสิทธิการสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๘๕ 
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 (ข) การใหความชวยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา จะพิจารณาใหความ
ชวยเหลือเฉพาะประชาชนท่ียากจนเทาน้ัน โดยจัดทำไปตามประสงคของผูขอความ
ชวยเหลือ แตทั้งนี้ จะตองไมฝาฝนกฎหมายและไมเปนการเอารัดเอาเปรียบผูอื่น 
 (ค) การใหความชวยเหลือในการประนอมขอพิพาท โดยไมคำนึงถึงฐานะ 
รายได ของผูขอความชวยเหลือ เพ่ือยุติขอพิพาทอันจะมีผลใหเกิดความสงบเรียบรอยใน
สังคม 
 (ง) การใหความชวยเหลือในทางอรรถคดี จะพิจารณาใหความชวยเหลือใน
กรณีตอไปนี้ 
  (๑) ในคดีอาญาจะพิจารณารับวาตาง แกตาง ไดเฉพาะคดีที่เปนความ
ผิดอันยอมความได และผูเสียหายหรือผูขอความชวยเหลือยังมิไดรองทุกขหรือมอบ
คดีใหพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย และถาผูขอความชวยเหลือเปน
ผูตองหาหรือจำเลยในคดี ตองปรากฏวาผูขอความชวยเหลือเปนผูยากจนประกอบ
กับมีหลักฐานเพียงพอวาผูขอไมไดรับความเปนธรรม สมควรไดรับความชวยเหลือ 
  (๒) ในคดีแพง และอื่น ๆ จะพิจารณารับวาตาง แกตาง ใหเฉพาะ        
ผูยากจนซึ่งไดรับความเดือดรอน หรือเสียหา เนื่องจากไมไดรับความเปนธรรม หรือ
เปนคดีที่มีเหตุผลอันสมควรใหความชวยเหลือ 
 (จ) การใหความชวยเหลือทางอรรถคดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี    
วาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 
 (ฉ) สำหรับกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดจะไมรับดำเนินการใหความ
ชวยเหลือตาม ๓ (ก) ถึง (จ) มีดังนี้ 
  (๑) เร่ืองท่ีรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา
รัฐบาลมีมติหรือคำสั่งเด็ดขาดในเร่ืองนั้นแลว 
  (๒) เรื่องกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปน   
ผูชวยเหลือและเร่ืองอยูในระหวางการดำเนินการของหนวยงานน้ัน ๆ  
  (๓) เร่ืองที่อธิบดีอัยการ สำนักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายประชาชนหรือหัวหนาพนักงานอัยการเคยไดพิจารณาแลวเห็นวาไมอาจให
ความชวยเหลือได และไดสั่งยุติการชวยเหลือแลว เวนแต ในกรณีที่มีพยานหลักฐาน
ใหมอันจะทำใหผลการดำเนินงานใหความชวยเหลือเปลี่ยนไป 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของสำนักงานอัยการสูงสุดฯ 
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  (๔) เรื่องที่คูกรณีเคยประนีประนอมยอมความกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
เวนแต ผูมีสวนไดเสียขอใหแกไขหรือคัดคานการประนีประนอมยอมความเดิมโดยมี
หลักฐานหรือขอเท็จจริงเพ่ิมเติมท่ีปรากฏชัดในภายหลัง และการใหความชวยเหลือ
จะไมเปนการกระทบกระเทือนสิทธิหรือประโยชนของบุคคลภายนอกผูทำการโดย
สุจริตและคาตอบแทน 
  (๕) เรื่องเก่ียวกับคดี ซึ่งผูขอความชวยเหลือไดเคยวาจางทนายความ
หรือมีทนายความหรือมีหนวยงานอื่นใหความชวยเหลือทางกฎหมายอยูแลว 
  (๖) เรื่องที่เปนคดีหรือขอพิพาทอันเก่ียวกับการดำเนินการ หรือการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่
ที่กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของหนวยงาน หรือ
เจาหนาที่นั้น ๆ เวนแต กรณีที่อธิบดีอัยการ สำนักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกประชาชนหรือหัวหนาพนักงานอัยการพิจารณาใหรับไวดำเนินการ
เปนเร่ือง ๆ ไป 
 ๔. สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงสิทธิเสรีภาพและ
หนาที่ โดยการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกประชาชน 
 ๕. การใหความชวยเหลือแกประชาชนซ่ึงเปนผูเสียหายในคดีอาญา ซึ่งมีสิทธิ
ที่จะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนจากจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๔๔/๑ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟองและย่ืนฟองผูตองหาตอศาล
แลว พนักงานอัยการจะมีหนังสือแจงผู เสียหายใหทราบถึงสิทธิที่จะเรียกเอา
สินไหมทดแทนดังกลาวพรอมสอบถามวาผูเสียหายมีความประสงคจะยื่นคำรองเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนตามสิทธิหรือไม หากผูเสียหายไปพบพนักงานอัยการพรอม
แจงความประสงคดังกลาว พนักงานอัยการจะดำเนินการใหผูเสียหายตอไป 

๘๗ 
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 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๐) ประกอบดวยมาตรา ๑๑ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๑ (๕) ของประกาศสำนัก
นายกรฐัมนตร ี เรือ่ง กำหนดหนวยงานรบัผดิชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญตั ิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหผูสูงอายุตาม
ความจำเปนอยางทั่วถึง” 
 ขอ ๒ ผูจะไดรบัสทิธติามประกาศน้ี หมายถงึ ผูสงูอายตุามพระราชบญัญตั ิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจำเปนในเรื่อง   
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่พักอาศัย 
 (๒) อาหาร 
 (๓) เคร่ืองนุงหม 
 ขอ ๓ ใหบุคคลหรือองคกรที่มีสวนเก่ียวของ เชน ญาติหรือผูอุปการะ ผูนำ
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ แจงหรือยื่นคำขอรับ
ความชวยเหลือใหแกผูสูงอายุที่ประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจำเปน โดย
ยื่นคำขอ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 
และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหผูสูงอายุ 

ตามความจำเปนอยางทั่วถึง 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๘๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 (๑) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ
หนวยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 (๒) ในจังหวัดอื่น ใหยื่นตอสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด 
 ขอ ๔ เมื่อไดรับคำขอตามขอ ๓ แลว ใหเจาหนาที่ดำเนินการสอบ
ขอเท็จจริง โดยใหมีอำนาจในการขอหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 (๑) กรณีผูสูงอายุเปนผูยื่นคำขอดวยตนเอง ใหนำบัตรประจำตัวประชาชน 
หรือทะเบียนบานพรอมสำเนามาแสดง 
 (๒) กรณีบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ยื่นคำขอรับความชวยเหลือใหผูสูงอายุ จะ
ตองนำหลักฐาน ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสำเนาของ
ผูยื่นคำขอ และของผูสูงอายุมาแสดง 
 กรณีตาม (๑) และ (๒) หากผูสูงอายุไมมีหลักฐานดังกลาว ใหมีหนังสือรับรอง
วาผูสูงอายุมีถิ่นท่ีอยูในพ้ืนที่นั้นจริงจากนายทะเบียนทองถ่ิน พนักงานปกครอง 
กำนัน ผูใหญบาน หรือประธานชุมชน ตามท่ีทางราชการใหการรับรองหรือแตงตั้ง 
แลวแตกรณี 
 การพิจารณาอนุมัติในการชวยเหลือ ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหอธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ ในจังหวัด
อื่น ใหผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 แบบคำขอใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยกำหนด 
 ขอ ๕ ใหมีวิธีการชวยเหลือ ดังนี้ 
 (๑) ปญหาเรื่องท่ีพักอาศัย ใหเขารับบริการในศูนยบริการผูสูงอายุ หรือเขา
อยูในความอุปการะของสถานสงเคราะหคนชรา หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม 
 (๒) ปญหาเรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุงหม ใหพิจารณาชวยเหลือเปน 
  (ก) เงิน 
         (ข) อาหารและ/หรือเครื่องนุงหม 

๘๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 การดำเนินการเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอนเรื่องอาหาร
และ/หรือเครื่องนุงหมใหพิจารณาชวยเหลือตามความจำเปนและเหมาะสม ไมเกิน
วงเงินครั้งละสองพันบาทและจะชวยไดไมเกินสามคร้ังตอคนตอป โดยถือตาม
ปงบประมาณ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สรอรรถ กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๙๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ  โดยท่ีเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหสอดคลองกับท่ีประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุ
แหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ 
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ขอ ๒ ระเบยีบนีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซ่ึงขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป และมี
สัญชาติไทย 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหาร   
สวนตำบลเมืองพัทยา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๙๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตำบล นายกเมืองพัทยา 
 ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอำนาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กำหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทำความตกลงกับปลัด
กระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น หรือผูวาราชการจังหวัดก็ได 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพ 

 
 ขอ ๖ ผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีภูมิลำเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน 
 (๓) มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไดลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๔) ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูรับเงินบำนาญ เบ้ียหวัด บำนาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน รายไดประจำ หรือ      
ผลประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจำ 
ยกเวนผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๙๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

หมวด ๒ 
ขั้นตอนการยื่นคำขอ 

 
 ขอ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ขึ้นไป ในปงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวย
ตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หรือสถานที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด โดยมีหลักฐานดังนี้ 
 (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มี    
รูปถายพรอมสำเนา 
 (๒) ทะเบียนบานพรอมสำเนา 
 (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพรอมสำเนา สำหรับกรณีที่ผูขอรับเงิน     
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร 
 ในกรณีที่มีความจำเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถมาลงทะเบียนดวยตนเองไดตาม
วรรคหนึ่ง อาจมอบอำนาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นเปนผูยื่นคำขอรับเงิน      
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนก็ได 
 ขอ ๗/๑ ในกรณีผูสูงอายุที่ไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมา ใหถือวาเปนผูไดลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบนี้แลว 
 ขอ ๘ ในกรณีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหน่ึงยายภูมิลำเนาไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เคยจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเดิมยังคงจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจนกวาจะ
สิ้นสุดปงบประมาณนั้น หากมีความประสงคจะรับเบี้ยยังชีพกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงใหมตองไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมกอนสิ้นปงบประมาณ 
 

๙๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ 

 
 ขอ ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป ใหจังหวัดแจงรายช่ือผูสูงอายุที่มี
สิทธิไดรับเงินสงเคราะหตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไปยังกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น เพ่ือใชเปนขอมูลในการขอต้ังงบประมาณในปงบประมาณถัดไป 
 ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งของเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยากำหนด  
หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ขอ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนิน
การตรวจสอบสถานะของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและใหผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุแสดง
การดำรงชีวิตอยูตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจะ
แสดงดวยตนเองหรือใหมีการรับรองของนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนทองถ่ินก็ได 
 ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมไดดำเนินการตามวรรคหนึ่ง     
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบการดำรงชีวิตอยูของผูสูงอายุดังกลาว     
จากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีมีสามารถตรวจสอบได 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณและวิธีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 ขอ ๑๑ การต้ังงบประมาณและวิธกีารจายเงินเบ้ียยงัชีพผูสงูอายุใหดำเนินการ 
ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 ขอ ๑๒ การจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุใหจายในอัตราเดือนละหารอยบาท 
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ขอ ๑๓ การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูมีสิทธิตามระเบียบน้ี ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจายเปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิได
รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

๙๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ในการจายเงินใหแกผูรับมอบอำนาจตองตรวจสอบจนแนใจวาเปนบุคคล
เดียวกับผูที่ไดรับมอบอำนาจและตองไดรับการยืนยันวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพ   
ผูสูงอายุยังมีชีวิตอยู 
 การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหเปนไปตามที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกำหนด หรือตามที่ตกลงกันเปนอยางอื่น 
 

หมวด ๕ 
การสิ้นสุดการไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

 
 ขอ ๑๔ สิทธิของผูไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตามระเบียบน้ีสิ้นสุดลงในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖ 
 (๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนหนังสือตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 กรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดังกลาวส้ินสุดลงตามวรรคหน่ึง ให      
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ๆ สั่งระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ
สำหรับบุคคลดังกลาวทันที 
 ขอ ๑๕ กรณีผูรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตาย ใหนายทะเบียนอำเภอ หรือ  
นายทะเบียนทองถ่ินแจงการตายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผูตายมีช่ือในทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่นไดรับแจง   
การตายและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผูตายมีชื่อในทะเบียนนั้น แจงแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามขอ ๘ ตอไป 
 ขอ ๑๖ ภายใตบังคับขอ ๘ กรณีผูรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๔ (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สำนักงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสถานท่ีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนด
เปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 

๙๕ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 หากไมมีผูคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรายช่ือผูขาดคุณสมบัติ
ตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อสั่งถอนรายช่ือ และระงับการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทันที 
 ในกรณีที่มีการคัดคานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบขอเท็จจริง   
ใหชัดเจน แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นเพื่อพิจารณาดำเนินการตามสมควรแกกรณี
ตอไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ ๑๗ ระเบียบนี้มิใหกระทบตอสิทธิของผูสูงอายุตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีอยูกอนหรือในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ และให
ถือวาผูสูงอายุดังกลาวเปนผูไดลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตาม
ระเบียบนี้แลว 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
บุญจง วงศไตรรัตน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

๙๖ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การ
สงเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบมาตรา ๑๑ 
วรรคสามแหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๑ (๖) แหงประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตาม     
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จึงออกประกาศไว       
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง         
การสงเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะห ในการจัดการศพตามประเพณี        
พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
 (๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน     
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๙๗ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
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 (๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ขอ ๔ การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การชวยเหลือ
เปนเงินในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีรายละสองพันบาท 
 ขอ ๕ การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผูสูงอายุที่ตายตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป 
 (๒) มีสัญชาติไทย 
 ขอ ๖ การยื่นคำขอเพื่อขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 
ใหผูที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคำขอในทองที่ที่ผูสูงอายุ
มีชื่ออยูในทะเบียนบานในขณะถึงแกความตาย ดังตอไปน้ี 
 (๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคำขอตอศูนยคุมครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคำขอตอสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด หรือที่วาการอำเภอ 
 แบบคำขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี ใหเปนไปตามท่ี   
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ   
ผูสูงอายุ กำหนด 
 ขอ ๗ ผูยื่นคำขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีตามขอ ๖ 
ตองยื่นคำขอภายในกำหนดสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ออกใบมรณบัตร พรอมเอกสาร 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ พรอมสำเนาจำนวนหน่ึงฉบับ 
 (๒) บัตรประจำตัวประชาชนของผูยื่นคำขอ พรอมสำเนาจำนวนหน่ึงฉบับ 
 (๓) หนังสือรับรองวาผูยื่นคำขอเปนผูรับผิดชอบในการจัดการศพตาม
ประเพณี ซึ่งรับรองโดยบุคคลซึ่งมีอายุยี่สิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทยซึ่งรูเห็น
การจัดการศพผูสูงอายุรายนั้น 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๙๘ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่
มีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชนของผูรับรองตาม (๓) จำนวน ๑ ฉบับ 
 แบบหนังสือรับรอง ใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพ 
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กำหนด 
 ขอ ๘ ใหหนวยงานท่ีรับคำขอตามขอ ๖ ดำเนินการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารและหลักฐานตามขอ ๗ เมื่อเห็นวาคำขอพรอมเอกสารและหลักฐาน    
ดังกลาวถูกตองก็ใหหนวยงานท่ีรับคำขอนั้นพิจารณาทดรองจายเงินสงเคราะหในการ
จัดการศพตามประเพณีแกผูที่ยื่นคำขอตอไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อิสสระ สมชัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๙๙ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ      
พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดใหหนวยงาน
รับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จึงออก
ประกาศไว ดังนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เร่ือง 
กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน    
ผูสูงอายุในการจัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกสถานท่ีทองเท่ียว และการจัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ” 
 ขอ ๒ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทั้งภาครัฐและเอกชนสงเสริมการจัดบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกและใหสิทธิสำหรับผูสูงอายุทุกคนในสถานที่ทองเที่ยว หรือ
สนามกีฬา หรือสถานออกกำลังกายอื่น ๆ 
 (๑) กำหนดมาตรฐานการบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผูสูงอายุใน
สถานที่ทองเที่ยว หรือสนามกีฬา หรือสถานออกกำลังกายอื่น ๆ 
 (๒) ดำเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนับสนุนการใหบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและลดอัตราคา    
เขาชม หรือการเขารวมกิจกรรม สำหรับผูสูงอายุในสถานท่ีทองเที่ยว สนามกีฬา หรือ
สถานออกกำลังกาย 

ประกาศกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนผูสูงอายุ ในการจัดบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกสถานท่ีทองเท่ียว 
และการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

ประกาศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

๑๐๐ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 ขอ ๓ สงเสริมการจดักิจกรรมทองเท่ียว กฬีาและนนัทนาการสำหรับผูสงูอาย ุ
 (๑) ปฏบิตังิานรวมกันหรอืสนบัสนุนหนวยงานทีเ่กีย่วของจัดกจิกรรมทองเทีย่ว 
กีฬาและนันทนาการสำหรับผูสูงอายุ 
 (๒) จัดใหมีบริการและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมยามวางและการพักผอน 
สำหรับผูสูงอายุ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

สนธยา คุณปลื้ม 
(นายสนธยา คุณปลื้ม) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 
เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗) 

๑๐๑ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ      
พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๐ แหงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให    
หนวยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖    
ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม จึงออกประกาศ 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป และ
การจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” 
 ขอ ๒ ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม จัดใหมีการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนแกผูสูงอายุ 
ดังนี้ 
 (๑) จัดใหมีมาตรฐานการใหบริการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับ
ผูสูงอายุในพิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป และสถานท่ีจัดกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 (๒) ลดอัตราคาเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามความ
เหมาะสม 
 (๓) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม 
เรื่อง การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกดานพิพิธภัณฑ โบราณสถาน  

หอจดหมายเหตุ หอศิลป และการจัดกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประกาศ กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๐๒ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 (๔) รณรงคใหประชาชนเนนถึงความสำคัญและตระหนักถึงการใหความ
ชวยเหลืออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุ ในการเขาชมพิพิธภัณฑ 
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป และการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

อุไรวรรณ เทียนทอง 
(นางอุไรวรรณ เทียนทอง) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

(อยูระหวางขอประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

๑๐๓ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ประกาศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑๓) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา 
๒๔ แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๒ ของประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เร่ือง การกำหนดหนวยงานผูมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ
เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุในดานตาง ๆ ตาม   
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสงเสริมและสนับสนุน
การประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีจัด
บริการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหทราบเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ
อยางทั่วถึง” 
 ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบงัคับตัง้แตวนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหสำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
และผูสูงอายุ สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและเจาหนาที่ใน
ระดับปฏิบัติงานของหนวยงานที่จัดบริการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ใหทราบเก่ียวกับสิทธิของผูสูงอายุอยางทั่วถึง ดังนี้ 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสงเสริม 

และสนับสนุนการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ 
และเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีจัดบริการ 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ใหทราบเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุอยางทั่วถึง 

๑๐๔ 



รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

สิท
ธิผ
ูสูง
อา
ยุ 

 (๑) เปนศนูยกลางในการประสานความรวมมอื รวมทัง้รณรงคประชาสมัพนัธ 
ใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนท่ัวไปให
ตระหนักถึงสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๒) ประสานขอความรวมมือหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และรัฐวิสาหกิจที่เปนหนวยงานรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ในการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและบุคลากรของหนวยงานใหทราบสิทธิของผูสูงอายุ
อยางทั่วถึง 
 (๓) ดำเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรของหนวยงานสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยทราบถึงสิทธิของผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติ    
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 (๔) รณรงคและเผยแพรประชาสัมพันธสิทธิของผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผานสื่อหรือชองทางอื่น ๆ และสงเสริมองคกรเครือขายรวม
ดำเนินการประชาสัมพันธ 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

๑๐๕ 
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๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 - สำนักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 
 
๒. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
 - สำนักงานปลัดกระทรวง 
 
๓. กระทรวงคมนาคม 
 - สำนักงานปลัดกระทรวง 
 
๔.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - สำนักงานปลัดกระทรวง 
 
 
๕.  กระทรวงมหาดไทย 
 - กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
๖.  กระทรวงยุติธรรม 
 - กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
 
๗.  กระทรวงแรงงาน 
 - กรมการจัดหางาน 
 
 - กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
๘.  กระทรวงวัฒนธรรม 
 - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

โทรศัพท : ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๒ , ๐ ๒๖๕๑ ๖๙๐๔ 
โทรสาร : ๐ ๒๖๕๑ ๗๗๘๖ 
เว็บไซด : www.oppo.opp.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๑๖ ๕๖๒๗ , ๐ ๒๒๑๖ ๕๕๒๐ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๑๔ ๑๕๐๓ 
เว็บไซด : www.mots.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๗ , ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๖๙ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๑ ๓๑๑๐ , ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๕๙ 
เว็บไซด : www.mot.go.th 
โทรศพัท : ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๘๕ , ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๙๗ , 
     ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๙๕ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๘๖ 
เว็บไซด : www.monre.go.th 
เว็บไซด : www.moi.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐  
             ตอ ๔๑๓๒ , ๔๑๐๑ , ๔๑๓๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ ๔๑๐๒-๓ 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๔๒-๓ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๙๓ 
โทรศัพท : ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๒๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๒๔ 
เว็บไซด : www.moj.go.th 
เว็บไซด : www.mol.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๓๕๔ ๐๐๘๗ , ๐ ๒๒๔๕ ๑๖๙๓ 
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๔ ๐๐๘๗ , ๐ ๒๒๔๘ ๖๗๔๒ 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๔๕ ๓๗๐๕ , ๐ ๒๒๔๘ ๓๖๗๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๔๘ ๓๖๗๑ 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ตอ ๔๑๔๘ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๔๕ ๗๗๔๗ 
เว็บไซด : www.culture.go.th 

ศูนยประสานงานพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร 

๑๐๖ 
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๙.  กระทรวงศึกษาธิการ 
 - สำนักงานปลัดกระทรวง 
 
 
๑๐.  กระทรวงสาธารณสุข 
 - กรมการแพทย 
 
๑๑.  กระทรวงกลาโหม 
 - กรมเสมียนตรา 
 
 - กรมราชองครักษ 
 
 - กรมยุทธศึกษา 
 
 - กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร 
๑๒.  กรุงเทพมหานคร 
 - สำนักงานสวัสดิการสังคม 
 
 
๑๓. สำนักงานพระพุทธศาสนา 

โทรศพัท : ๐ ๒๒๘๑ ๔๔๐๖ , ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๐ , 
        ๐ ๒๒๘๑ ๗๒๑๗ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๑ ๑๔๘๐ , ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๓๐ 
เวบ็ไซด : www.moe.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๕๙๐ ๖๒๓๔ 
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๑ ๘๒๗๗ 
เว็บไซด : www.moph.go.th 
เว็บไซด : www.mod.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๖๙ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๒๒ ๖๗๑๓ 
โทรศัพท : ๐ ๒๒๘๓ ๒๒๓๐ , ๐ ๒๒๘๓ ๒๒๓๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๘๓ ๒๒๓๖ , ๐ ๒๒๘๐ ๐๕๖๑ 
โทรศัพท : ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๐-๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๕๓๒ ๑๐๒๑ 
โทรศัพท : ๐ ๒๕๗๒ ๕๑๐๒ 
โทรศพัท : ๐ ๒๒๔๕ ๕๑๙๑ , ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๘๕ , 
             ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๕๙ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๘๕ , ๐ ๒๒๔๖ ๑๙๔๒ 
เว็บไซด : www.bma.go.th 
โทรศัพท : ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๙ 
โทรสาร : ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๗ 
เว็บไซด : www.onab.go.th 

หนวยงาน โทรศัพท/โทรสาร 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย


