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ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ
ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงได้กําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคําสั่งอื่น ๆ ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ และได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ
ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอื่น
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
“ผู้อํานวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
หรือผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมกิจ การผู้ สู งอายุ เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บนี้ และให้ มี อํ า นาจ
กําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๗ ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
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(๒) ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
(๓) ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
(๔) มีความสมัครใจ
(๕) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจําวัน
(๖) ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่จะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
(๗) ไม่ติดสารเสพติด หรือติดสุรา
(๘) กรณี คนเร่ร่ อน ถู กทอดทิ้ง หรือ ไร้ที่ พึ่ง ต้ อ งผ่านกระบวนการตามพระราชบั ญญั ติ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อน เช่น การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน การหาอาชีพที่เหมาะสม เป็นต้น
ข้อ ๘ ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์เข้าอยู่ในศูนย์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และต้องเป็น
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ฐานะยากจน
(๒) ไม่มีที่อยู่อาศัย
(๓) ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล
หมวด ๒
ประเภทของการให้บริการ
ข้อ ๙ ศูนย์ให้บริการ ๒ ลักษณะ ดังนี้
(๑) ศูนย์บริการผู้สูงอายุ สําหรับให้บริการผู้สูงอายุที่มาขอใช้บริการที่ศูนย์ ได้จัดไว้ในเวลากลางวัน
(๒) บ้านพักผู้สูงอายุมี ๓ ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทสามัญ ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าบริการ
ข. ประเภทหอพั ก ได้ แ ก่ การให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ โดยเสี ย ค่ า บริ ก ารให้ ศู น ย์
ตามอัตราที่กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด
ค. ประเภทปลูกบ้านอยู่เอง ได้แก่ การให้บริการผู้สูงอายุ โดยอนุญาตให้ผู้สูงอายุ
ปลูกบ้านพักอยู่อาศัยในบริเวณศูนย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด
หมวด ๓
การเข้าใช้บริการในศูนย์
ข้อ ๑๐ การขอเข้าใช้บริการในศูนย์ ให้ผู้สูงอายุหรือผู้เกี่ยวข้องยื่นสมัครขอใช้บริการ ดังนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นเรื่องที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นเรื่องที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์
ให้ผู้อํานวยการศูนย์มีอํานาจในการอนุญาตให้ผู้สูงอายุเข้าใช้บริการในศูนย์
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หมวด ๔
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๑ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบที่กําหนดขึ้นในศูนย์
(๒) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
(๓) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชักชวน ยุยง ส่งเสริม ให้ผู้ใดกระทําผิด
หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์
(๔) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
(๕) ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด
(๖) เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ศูนย์จัดให้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ใช้บริการ
(๒) ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายผู้อื่น
(๓) นําบุคคลภายนอกเข้ามาค้างแรมในศูนย์ และห้ามผู้ใช้บริการไปค้างแรมที่อื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากผู้อํานวยศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๔) กระทําการใด ๆ ซึ่งก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อื่น
(๕) มีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ในครอบครอง
ก. เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ทินเนอร์ ยาอันตราย หรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ
ข. สุรา หรือเครื่องดองของเมา
ค. อุปกรณ์การพนัน
ง. อาวุธ หรือของมีคมทุกชนิด หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธได้
จ. วัตถุระเบิด หรือเชื้อเพลิง
ฉ. สิ่งของอื่น ๆ ซึ่งผู้อํานวยการศูนย์จะกําหนดและประกาศเพิ่มขึ้น
(๖) เล่นการพนันทุกชนิด
(๗) ลักทรัพย์ของผู้อื่น
(๘) สูบบุหรี่ หรือจุดธูปเทียนบูชาพระในเรือนนอน
(๙) เสพสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณศูนย์
(๑๐) นําสัตว์ทุกชนิดมาเลี้ยงในบริเวณศูนย์
(๑๑) นําอาหารไปรับประทานนอกห้องอาหาร ยกเว้นผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตแล้ว
(๑๒) ประกอบอาหารในเรือนนอน
(๑๓) นําทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
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(๑๔) ทําลายทรัพย์สินของทางราชการ
(๑๕) กระทํ า การใด ๆ อั น เป็ น การรบกวนความสงบสุ ข ของผู้ อื่ น หรื อ ราษฎรที่ อ าศั ย อยู่
ในบริเวณใกล้เคียง
หมวด ๕
มาตรการสําหรับผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ ๑๓ เมื่อผู้สูงอายุเข้าใช้บริการในศูนย์ ให้ผู้อํานวยการศูนย์แจ้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ และคําสั่งหรือระเบียบที่ศูนย์กําหนดขึ้นให้ผู้สูงอายุทราบ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย
ว่าผู้ใช้บริการมีความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งที่รับทราบทุกประการ ผู้ใช้บริการที่ฝ่าฝืนระเบียบ
หรือคําสั่งที่ได้รับแจ้งไว้ ให้ผู้อํานวยการศูนย์ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ความผิดครั้งที่ ๑ ให้ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ความผิดครั้งที่ ๒ ทําทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ
(๓) ความผิดครั้งที่ ๓ พิจารณาสั่งให้ออกจากศูนย์
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นผู้ใช้บริการกระทําความผิด เป็นผู้รายงานตามสายการบังคับบัญชา
เพื่อสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๕ ผู้ใช้บริการรายใดจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพ ย์สินของทางราชการ
หรือประทุษร้ายต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการด้วยกันหรือกระทําความผิดทางอาญา ให้ผู้อํานวยการ
ศูนย์ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วรายงานให้ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุทราบทันที
หมวด ๖
การพ้นสภาพของผู้ใช้บริการ
ข้อ ๑๖ ผู้ใช้บริการจะพ้นสภาพการเข้าอยู่ในศูนย์ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ลาออก
(๒) ออกจากศู น ย์ เ กิ น กว่ า วั น ลาที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต หรื อ ออกจากศู น ย์ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน
(๓) ถึงแก่กรรม
(๔) ส่งตัวไปยังหน่วยงานอื่น
(๕) ครบกําหนดการเข้าใช้บริการ
(๖) กระทําผิดทางอาญา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมาย
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ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ใช้บริการพ้นสภาพตามข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการศูนย์จําหน่ายออกจากทะเบียน
แล้วรายงานให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ให้ถือว่าผู้รับบริการตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้บริการ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบนี้
ในกรณีผู้ขอรับบริการรายใดได้ยื่นสมัครไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ยื่นขอใช้บริการ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุสันต์ เทียนทอง
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

