
แบบสอบถามความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยของผู้สงูอายุ 

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

 อายุ……………..ปี  อาชีพ…………………………… รายได้ ………………………. บาท/เดือน/ปี 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี……….…..… หมู่ที่……….…. ตําบล…..………........….……… อําเภอ…..…………..…….….….. 

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

3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขที่บัตรผู้สูงอายุ……………………………………………………….. 

4. สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย        

5. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 ของตนเอง  อาศัยผู้อ่ืนอยู่ (โปรดระบุ) .......................................................  

 สภาพบา้นที่ต้องการปรับปรุง 

 พื้นบ้าน / หลังคา / บันได  

 ฝาบา้น / ห้องน้ํา / ประตู / หน้าต่าง / ระบบไฟฟา้ (สวิทซ์ไฟ/ปลั๊กไฟ/สายไฟ) 

 ห้องน้ํา / ห้องสุขา  

 ระเบียง /ชานบ้าน 

 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………… 

6. ลักษณะการครอบครองท่ีดิน  ที่ดินของตนเอง ที่ดินเช่าจาก (โปรดระบุ) .................................... 

7. การอยู่อาศัย            ลําพัง            ครอบครัว (จํานวนสมาชิกในครอบครัว...... คน) 

 

 

 

 

 ลงชื่อผู้บันทึกข้อมูล ………………………………………………... 

 (……….………………..….…………………) 

 ตําแหน่ง……………………………………………..…… 

 …….……./………………../…………… 

 

 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ รายได(้บ/ด) หมายเหตุ 

        

        

        



 

 

 

คําขอให้มกีารปรับปรุง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

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

เลขบัตรประจําตัวประชาชน……………………………..อาชีพ…………………… รายได้………………. บาทต่อเดือน/ปี 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี…………..… หมู่ที่………. ถนน ................................ตําบล/แขวง…..….……………………  

 อําเภอ/เขต………………………..……….…..จังหวัด…………………….……….... โทรศัพท์ …………………….…..……. 

3. สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย        

4. ลักษณะที่อยู่อาศัย 

 ของตนเอง  อาศัยผู้อ่ืนอยู่ (ระบุ) .......................................................  

 สภาพบา้นที่ต้องการปรับปรุง 

 พื้นบ้าน / หลังคา / บันได ห้องน้ํา / ห้องสุขา ระเบียง /ชานบ้าน  

ฝาบา้น / ห้องนํ้า / ประตู / หน้าต่าง / ระบบไฟฟา้ (สวิทซ์ไฟ/ปลั๊กไฟ/สายไฟ) 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………….………………………………………… 

5. ลักษณะการครอบครองท่ีดิน  ที่ดินของตนเอง ที่ดินเช่าจาก (ระบุ) 

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

  
 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อผู้ยื่นคําขอ…………………………………............
 (………………………..……………………)
 …….……./………………../…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ การศึกษา สุขภาพ รายได(้บาท/เดือน) หมายเหตุ 

        

        

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าและข้อมูลในบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมภาพใบหน้า 

ของข้าพเจ้า เพ่ือไปใช้ในหน่วยงานของรัฐและยินยอมให้หน่วยงานของรัฐร้องขอ สอบถามและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ข้าพเจ้าแก่หน่วยงานรัฐท่ีเ ก่ียวข้อง เ พ่ือประโยชน์ต่อการพิจารณาจัดสรรสวัสดิการและหรือเ พ่ือประโยชน์ 

ในการดําเนินการตามกฎหมายของรัฐและหรือเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

โดยถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสําเนา ภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารทีทําข้ึนจากหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ี 

เป็นการให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน 



เห็นควรให้ความช่วยเหลือ…………………………………………………………………………………..……………………….… 

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

ไม่เห็นควรให้การปรับปรุง/ซ่อมแซม เนื่องจาก ............................................................................................. 
 

ลงชื่อเจ้าหน้าที่………………………………………….……... 

(………………………..……………………) 

 ตําแหน่ง………………………………………….… 

…….……./………………../……………… 

 

  หนังสือยินยอมในการปรับปรุง/ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 

ทําที่……………………………………………..……….............. 

 วันท่ี……………… เดือน……......................พ.ศ. ……............. 
  

 ข้าพเจ้า……………….....…………………...... อายุ………………… ปี เป็น  (  ) เจ้าของบ้าน(  ) เจ้าของท่ีดิน 

อยู่บ้านเลขที่ ................... หมู่......... ตรอก/ซอย……..........…… ถนน……………...... ตําบล/แขวง…….......…………

อําเภอ/เขต……..……………..... จังหวัด...............................เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านเลขท่ี .............. หมู่......... 

ตรอก/ซอย….........…… ถนน…………...... ตําบล/แขวง……......……อําเภอ/เขต……………….. จังหวัด............................. 
 

 ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนเพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ ............................………...……...............……….

ดําเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ .......................................................................................... อายุ ........... ปี 

บ้านเลขที่ ................. หมู่......... ตรอก/ซอย……............…… ถนน……………...... ตําบล/แขวง……...........…………

อําเภอ/เขต……………........……..... จังหวัด..................................... 

 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 

 1. ข้าพเจ้าและผู้เก่ียวข้อง ได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ 

ตามโครงการฯ ของกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นอย่างดี 

 2. ข้าพเจ้าและผู้เก่ียวข้องท่ีมีความประสงค์และยินยอมให้มีการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหลังน้ีตามรายการ 

และระยะเวลาที่คณะทํางานของโครงการกําหนดทุกประการ 

 3. เพื่อให้การดําเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหลังนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ข้าพเจ้าและ

ผู้เก่ียวข้องหรือตัวแทนของข้าพเจ้าชื่อ…………………………………….…..…........จะอยู่ร่วมมือร่วมแรงและช่วยอํานวยความ

สะดวกทุกด้านอย่างเต็มกําลังความสามารถแก่คณะทํางานฯตลอดระยะเวลาของการปรับปรุงบ้านพักอาศัยหลังนี้โดย

ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 

(หน่วยงาน) 



 4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนในระหว่างการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยหลังนี้โดยท่ี

ข้าพเจ้าหรือตัวแทนของข้าพเจ้าได้รับรู้ด้วยแล้วข้าพเจ้าและผู้เก่ียวข้องจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายและสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

จากกรมกิจการผู้สูงอายุแต่อย่างใด 

 เพื่อเป็นหลักฐานในการน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 

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

  (.....................................................)(ตัวบรรจง) 

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

  (....................................................)(ตัวบรรจง) 

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

  (.................................................)(ตัวบรรจง) 

หมายเหตุ แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอม 

 

 

หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดําเนินงาน 
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอํานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 

 
1. ผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิตามหมวดน้ีต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  

(2) ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

(3)  ที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุ  
* กรณีท่ีอยู่อาศัยและ/หรือที่ดินท่ีเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาท  

ต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
 
2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ประกอบด้วย 
 กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณ 
ดังน้ี  
 2.1 งบอุดหนุนทั่วไป 
               2.1.1 ซ่อมแซมบ้านโดยไม่ปรับปรุงโครงสร้าง เช่นเปลี่ยนฝาผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง
เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ และติดราวจับทรงตัวเป็นต้น รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่าย
หลังละไม่เกิน 22,500 บาท โดยถัวจ่ายทุกรายการ  



  2.1.2 ซ่อมแซมบ้านโดยจําเป็นต้องปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การสร้าง/ย้าย
ห้องนํ้าหรือห้องนอนใหม่ ทําหลังคาใหม่ หรือทางลาดพร้อมราวจับ เป็นต้นรวมทั้งค่าบริหารจัดการและ
ค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท โดยถัวจ่ายทุกรายการ 
รายละเอียดตามรายการค่าใช้จ่าย ข้อ 2.1.1 - 2.1.2 ดังน้ี 
  1)  ค่าวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
              2) ค่าตอบแทนผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้างเป็นผู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
   3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม 
   4) ค่าบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าประชุมช้ีแจง ค่าป้ายบ้าน ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าภาพถ่าย
ก่อนดําเนินการ และหลังดําเนินการแล้วเสร็จ โดยเห็นองค์ประกอบของบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซมและป้ายบ้านฯ 

 
3.หลักฐานของผู้สูงอายุ 
(1)  สําเนารายงานการประชุมในการทําประชาคม/การประชุม 
(2) แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน 
(3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(4)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(5)  ภาพถ่ายสภาพบ้านก่อนดําเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
* * หนังสือให้ความยินยอมให้ปรับปรุงบ้าน 
(กรณีผู้สูงอายุไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งน้ัน ให้มีหนังสือยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัย*) 
 

 


