คําสังฝ่
 ายการเดิ นรถ
ที พ.๕/ดล. ๑/๑/๒๕๔๗
เรือง ระเบียบการลดค่าโดยสารครึงราคาให้แก่ผโ้ ู ดยสารสูงอายุ ๖๐ ปี ขึน/ ไป
ด้วยการรถไฟฯ เห็นควรปรับปรุงการลดค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขน%ึ ไป เพื(อให้
สอดคล้อ งกับพระราชบัญ ญัติผู้สู งอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสํานัก นายกรัฐมนตรี ที(กํ าหนดให้
หน่ วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที( ๑ กันยายน ๒๕๔๗
โดยให้แต่ละหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื(อนไขการคุ้มครอง
การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผสู้ งู อายุในส่วนทีเ( กีย( วข้องกับการขนส่งสาธารณะ
ฉะนัน% จึงให้ยกเลิกคําสังฝ
( า่ ยการเดินรถที( พ.๕/ดล. ๑/๑๒/๒๕๓๖ ลง ๒๑ เม.ย. ๓๖ เรือ( ง
ระเบียบการลดค่าโดยสารครึง( ราคาสําหรับผูส้ งู อายุ ๖๐ ปี ขึน% ไป เสียทัง% สิน% แล้วให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การทีก( ําหนดขึน% ใหม่ต่อไปนี%แทน ดังนี%
๑. หลักเกณฑ์การลดค่าโดยสารครึง( ราคา
๑.๑ ช่วงลดราคา ลดให้เฉพาะช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน ของ
ทุกปี
๑.๒ ผูท้ ไ(ี ด้รบั สิทธิ ได้แก่ผสู้ งู อายุ ๖๐ ปีขน%ึ ไป เฉพาะคนไทยหรือผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
เท่านัน%
๒. การลดค่าโดยสาร
๒.๑ ลดให้เฉพาะค่าโดยสาร คิดครึง( ราคาของอัตราปกติ ทุกชัน% ตลอดทางทุกสาย
ส่วนค่าธรรม เนียมต่าง ๆ ไม่ลดให้
๒.๒ ผูท้ ม(ี สี ทิ ธิลดค่าโดยสารครึง( ราคาประเภทอื(นอยูแ่ ล้ว ให้เลือกใช้สทิ ธิได้เพียง
ประเภทเดียว
๒.๓ หลักฐานที(ใช้แสดงขอลดค่าโดยสารประเภทผู้สูงอายุฯ ได้แก่ บตั รประจําตัว
ประชาชนหรือเอกสารแสดงตัวบุคคลทีท( างราชการออกให้ โดยมีรปู ถ่าย ชื(อ นามสกุล อายุ เดือน ปีเกิด
ซึง( สามารถใช้เป็ นหลักฐานคํานวณอายุได้ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี( หรือหนังสือเดินทางไป
ต่างประเทศ กรณี เอกสารดังกล่าวมีรปู ถ่าย แต่ไม่ได้ระบุ อายุ หรือเดือน ปีเกิดไว้ จะต้องมีเอกสารอื(นที(
ทางราชการ/รัฐวิสาหกิจออกให้ ซึ(งมีขอ้ ความแสดงอายุหรือสามารถใช้คํานวณอายุได้ เช่น ภาพถ่าย
สําเนาทะเบียนบ้าน แสดงประกอบก็ได้
๓. การคํานวณอายุผสู้ งู อายุ
๓.๑ ให้คํานวณจาก เดือนและปีทเ(ี กิด ถึงเดือนและปีปจั จุบนั เป็ นเกณฑ์ เช่น ผูท้ (ี
เกิดวันที( ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๗ มีสทิ ธิลดค่าโดยสารฯ ได้ตงั % แต่วนั ที( ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
(ไม่ตอ้ งนับวันเกิด)

๓.๒ กรณี เอกสารตามข้อ ๒.๓ ไม่ระบุเดือนเกิดไว้ ระบุได้เฉพาะ พ.ศ. ก็ให้ถอื เดือน
มกราคมในปี พ.ศ. ทีเ( กิดเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
๔. การจําหน่วยตั Kว เมือ( ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ ๒ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
แล้ว ให้จาํ หน่ ายตั Kวลดค่าโดยสารครึง( ราคาผูส้ งู อายุ หากใช้ต ั Kวบางทัวไปจํ
( าหน่ าย ให้หมายเหตุ (ผอ.) ไว้ใน
ตั Kวทุกครัง% (ปฏิบตั นิ ัยเดียวกับตั Kวลดราคาทัวไป)
(
๕. การเปลี(ยนแปลงการเดินทางและ/หรือเลื(อนชัน% ที(นัง( ให้ปฏิบตั นิ ัยเดียวกับการ
จําหน่ ายตั Kวลดค่าโดยสารประเภทลดค่าโดยสารให้ขาดปจั จุบนั เช่น ครฟ. และเด็ก ฯลฯ เป็นต้น สําหรับ
ผูส้ งู อายุตดิ ตามใบเบิกทางเลื(อนชัน% ทีน( งั ( มีสทิ ธิลดค่าโดยสารครึง( ราคาได้เช่นเดียวกับการเลื(อนชัน% ตั Kวลด
ค่าโดยสารครึง( ราคาประเภทอื(นทัวไป
(
๖. การตรวจสอบบนขบวนรถ ให้ตรวจสอบหลักฐานนัยเดียวกัน แล้วตรวจตัดเจาะตั Kว
ตามระเบียบการทีถ( อื ใช้อยูใ่ นปจั จุบนั
๗. ให้ นสน. , หัวหน้ าหน่ วยบริการขายตั Kวทุกแห่ง อํานวยความสะดวกแลให้บริการแก่
ผูส้ ูงอายุในการใช้บริการรถไฟเป็ นกรณีพเิ ศษทัง% ภายในและนอกช่วงระยะเวลาการลดค่าโดยสาร เช่น
เมื(อ ติดต่ อขอซื%อตั Kว ไม่ต้องให้เข้าแถวรอ, จัดที(นัง( ให้ระหว่างรอรับตั Kว พรร.ขบวนรถโดยสารทุกขบวน
ช่ว ยยกสัมมภาระและจัด หาที(นัง( ให้, ระมัด ระวังดูแ ลให้ค วามปลอดภัยปฐมพยาบาลเมื(อ เกิด อาการ
เจ็บปว่ ย เป็นต้น
๘. การปฏิบตั อิ (นื ใดทีม( ไิ ด้กล่าวไว้ในระเบียบการนี% ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามระเบียบทีเ( กี(ยวข้อง
ระเบียบคําสังอื
( (นใดทีข( ดั หรือแย้ง ให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบการนี%แทน
ทัง% นี% ตัง% แต่บดั นี%เป็ นต้นไป
สัง( ณ วันที( ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
ศิร ิ ศิรลัมภามาศ
(นายศิร ิ ศิรลัมภามาศ)
ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยการเดินรถ

