
หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๔๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๔๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการคุมครอง  การสงเสริม 

และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  และการใหคําแนะนํา 

ปรึกษา  ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว 
 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  (๙)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบญัญติั
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบขอ  ๑๑  (๓)  (๔)  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูสูงอายุ  ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
หรือถูกทอดทิ้ง  และการใหคําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ทารุณกรรม”  หมายความวา  การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด ๆ  จนเปนเหตุให

ผูสูงอายุเส่ือมเสียเสรีภาพ  หรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ  หรือการกระทําความผิดทางเพศตอผูสูงอายุ  
ทั้งนี้โดยคํานงึถึงสภาพจิต  หรือพฤติกรรมของผูสูงอายุ  สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม  หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ไมวาผูสูงอายุนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย”  หมายความวา 
(๑) การหลอกลวง  การกลาวเท็จ  หรือใหผูสูงอายุกระทําการใด ๆ  เพื่อใหไดประโยชนจาก

ผูสูงอายุ  หรือ 
(๒) การใชใหผูสูงอายุกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ  

หรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  ทั้งนี้  ไมวาผูสูงอายุจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
“ทอดทิ้ง”  หมายความวา  ละเลยไมเอาใจใสดูแล  หรือไมดูแลเปนระยะเวลานานอันอาจจะเกิดอันตราย

ตอกายหรือจิตใจของผูสูงอายุ 
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ขอ ๓ ผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม  หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  
หรือผูใดที่พบเห็นผูสูงอายุถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  
ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหแจงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวของ  เพื่อประสานงานใหนกัสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหแจงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  หรือหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ  เพื่อประสานงาน 
ใหนักสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป 

ขอ ๔ การดําเนินการชวยเหลือใหดําเนินการดวยวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม 
 (ก) ใหแยกผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่อื่นซ่ึงมีความปลอดภัย  ทั้งนี้โดยคํานึงถึง

ความสมัครใจของผูสูงอายุเปนสําคัญ 
 (ข) นําผูสูงอายุไปตรวจสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
 (ค) สอบถามขอเท็จจริง  พฤติการณของการถูกทารุณกรรม 
 (ง) กรณีการทารุณกรรมเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอกใหแจงความ 

ตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด  โดยรวบรวมพยานหลักฐานอันเกิดจาก 
การตรวจรางกาย  หรือจากการสอบขอเท็จจริงสงพนักงานสอบสวนดวย 

 (จ) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวย  และเปนเร่ืองไมรายแรง  ใหนักสังคมสงเคราะหใหคําแนะนําแกครอบครัว  หรือบุคคล 
ที่ผูสูงอายุอยูดวย  เพื่อทําความเขาใจใหสามารถดูแลผูสูงอายุมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก  แตถาเปนกรณีที่
การกระทําทารุณกรรมที่รายแรงใหดําเนินการตาม  (ง)  โดยอนุโลม 

 (ฉ) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย  สภาพจิตใจของผูสูงอายุ  ใหกลับไปสูสภาวะปกติ  และ
สรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยในกรณีที่ไมสามารถ
ฟนฟูความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยได  ใหดําเนินการ
นําสงผูสูงอายุเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชรา  เวนแตผูสูงอายุไมยินยอม 

(๒) กรณีผูสูงอายุถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 (ก) ใหนําผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม 
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 (ข) สอบขอเท็จจริง  และพฤติการณของการถูกแสวงหาประโยชน  และกรณีจําเปน 
ใหดําเนินการประสานงานเพื่อจัดใหมีการตรวจสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 

  การสอบขอเท็จจริงใหรวมถึงการสอบขอเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล  ซ่ึงเปนตัวการ
หรือเปนนายหนาในการนําผูสูงอายุมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  ในกรณีที่ผูสูงอายุถูกบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนความผิด
ทางอาญา  ใหแจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด 

 (ค) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝกอาชีพใหผูสูงอายุตามความตองการ
และความเหมาะสม 

 (ง) กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัวหรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุมีความประสงค
จะไปอยูดวย  ก็ใหดําเนินการเตรียมความพรอมของครอบครัว 

(๓) กรณีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง 
 (ก) ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหหนวยงานรับเร่ืองนําผูสูงอายุสงบานพักฉุกเฉินของ

ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงของกรุงเทพมหานคร  เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง  สืบหาญาติ  
หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป 

 (ข) ในจังหวัดอื่น  ใหหนวยงานรับเร่ืองนําผูสูงอายุสงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด  หรือบานพักเด็กและครอบครัว  หรือบานพักฉุกเฉิน  เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง  
สืบหาญาติ  หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป 

ในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหชวยเปนเงินไดตามความจําเปน
และเหมาะสมเปนคาพาหนะเดินทาง  คาอาหาร  คาเครื่องนุงหม  หรือคารักษาพยาบาลเบื้องตนไดเทาที่จายจริง
คร้ังละไมเกินหารอยบาท 

การอนุมัติใหการชวยเหลือในทองที่กรุงเทพมหานครเปนอํานาจของอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  ในจังหวัดอื่นเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  หรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ การดําเนินการชวยเหลือใด ๆ  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวม  และความสัมพันธอนัดีระหวาง
ครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวย  เพื่อใหผูสูงอายุสามารถกลับไปอยูกับครอบครัว  
ชุมชน  หรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุอาศัยอยูดวย  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูสูงอายุเปนสําคัญ 
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ขอ ๖ การใหคําแนะนํา  ปรึกษา  หรือการดําเนินการอื่นใดในการแกไขปญหาครอบครัวรวมทัง้
ปรึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับคดีและเร่ืองสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ  อันควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  
สามารถติดตอขอรับคําปรึกษาไดจากงานสังคมสงเคราะห  งานใหคําปรึกษาปญหาทางครอบครัวและ
ปญหาชีวิต  คลินิกใหคําปรึกษา  บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท  หรือบริการอื่นของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

กรณีที่ เห็นวาผูสูงอายุเดือดรอนและจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น 
ใหดําเนินการประสานสงตอการดําเนินงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

ขอ ๗ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการสอดสองดูแล
ผูสูงอายุในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ  และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมดานผูสูงอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 


