
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง  การคุม้ครอง  การสง่เสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดรอ้น 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  (๙)  (๑๐)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบข้อ  ๒  แห่งประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   
เรื่อง  การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านตา่ง ๆ  ตามพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เรื่อง  การคุ้มครอง  การส่งเสริม  และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  ลงวันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

(๒) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุน  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและ
เครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๓  สิงหาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(๓) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  การก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ   
ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือ  
ถูกทอดทิ้ง  และการให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ ไขปัญหาครอบครัว  
ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ การด าเนินการช่วยเหลือใด ๆ  แก่ผู้สูงอายุ  ให้ค านึงถึงความเดือดร้อนและจ าเป็น  
การมีส่วนร่วม  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วย  
เ พ่ือให้ผู้สู งอายุสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผู้สู งอายุอาศัยอยู่ด้วย   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด  
ในประกาศนี้ 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะส่งเสริม  สนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  มีส่วนร่วมหรือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ดูแล  และจัดบริการด้านสวัสดิการสังคม  
แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบในการคุ้มครองทางสังคมด้านผู้สูงอายุ  ทั้งนี้  กรมกิจการ
ผู้สูงอายุอาจสนับสนุนค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการด าเนินงานตามความเหมาะสมก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  นอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  หากเห็นว่า  
ผู้สูงอายุเดือดร้อนและจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น  ให้ด าเนินการประสานส่งต่อ
การด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป   

ข้อ ๕ ในประกาศนี้   
“ประสบความเดือดร้อน”  หมายความว่า  ถูกทารุณกรรม  ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ด้วยกฎหมาย  ถูกทอดทิ้ง  ประสบปัญหาด้านครอบครัว  ด้านที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ่งห่ม   
“ทารุณกรรม”  หมายความว่า  การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ  จนเป็นเหตุ 

ให้ผู้สูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือการกระท าความผิดทางเพศ   
ต่อผู้สูงอายุ  ทั้งนี้   โดยค านึงถึงสภาพจิตหรือพฤติกรรมของผู้สูงอายุ  สภาพสังคม  สิ่งแวดล้อม   
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ไม่ว่าผู้สูงอายุนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม   

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย”  หมายความว่า  การหลอกลวง  การกล่าวเท็จ  
การใช้ให้ผู้สูงอายุกระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อ
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  หรือกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบ  เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากผู้สูงอายุ  ทั้งนี้   
ไม่ว่าผู้สูงอายุจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม   

“ถูกทอดทิ้ง”  หมายความว่า  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู  ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแล  หรือไม่ดูแล   
อันอาจจะเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจของผู้สูงอายุ   

“เครื่องนุ่งห่ม”  หมายความว่า  เสื้อผ้า  ผ้า  เครื่องแต่งกายที่ใช้สวมหรือห่มเพ่ือปิดบังร่างกาย
หรือสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย   

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งได้รับการแจ้งหรือได้รับค าขอ 
การช่วยเหลือตามข้อ  ๖   

หมวด  ๑ 
การแจ้งหรือยื่นค าขอรับการช่วยเหลือ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  บุคคลที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้พบเห็นผู้สูงอายุที่ประสบ  
ความเดือดร้อนให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(๑) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งหรือยื่นค าขอได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ  หรือกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  หรือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  หรือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   
หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม  (๑๓๐๐) 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้แจ้งหรือยื่นค าขอได้ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด  หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่ในจังหวัดนั้น   

ทั้งนี้  กรณีผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  อาจแจ้งต่อหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพ่ือประสานงานให้หน่วยงานตาม  (๑)  หรือ  (๒)   
ให้การช่วยเหลือต่อไป 

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือรับค าขอแล้ว  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ตลอดจนรวบรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  โดยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุแต่ละรายโดยเร็ว  ทั้งนี้  ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้วินิจฉัยในการช่วยเหลือ  สอบข้อเท็จจริง  
วิเคราะห์  พิจารณา  วินิจฉัยปัญหา  วางแผนให้ความช่วยเหลือ  และติดตามประเมินผล   

หมวด  ๒ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกทารุณกรรม 

 
 

ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์

นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์ 
(ข) สอบถามข้อเท็จจริง  พฤติการณ์ของการถูกทารุณกรรม   
(ค) กรณีการทารุณกรรมเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลภายนอกให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

เพื่อด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด   
(ง) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระท าของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัย

อยู่ด้วย  ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุมอบหมายให้ค าแนะน าแก่ครอบครัว
หรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยเพ่ือท าความเข้าใจให้สามารถดูแลผู้สูงอายุมิให้ถูกกระท าทารุณกรรมอีก   
แต่หากผู้สูงอายุประสงค์ด าเนินคดีให้ด าเนินการตามข้อ  (ค)  โดยอนุโลม   

(จ) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  และจิตใจของผู้สูงอายุ  ให้กลับไปสู่สภาวะปกติ  และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยในกรณีที่ไม่สามารถฟ้ืนฟู
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยได้  ให้ด าเนินการน าส่ง
ผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในหน่วยงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด  หรือหน่วยงานเอกชนที่ยินยอม 
รับไว้ดูแล  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพ่ือคุ้มครองดูแลต่อไป  โดยความยินยอม 
ของผู้สูงอายุ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๓ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 
 

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องตน้  กรณีมีความจ าเป็นใหน้ าผู้สูงอายุเขา้รับการตรวจรกัษาจากแพทย์

และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงให้รวมการสอบข้อเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ซึ่งเป็นตัวการ

หรือเป็นนายหน้าในการน าผู้สูงอายุมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีที่ผู้สูงอายุถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นความผิด  

ทางอาญาให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิด 
(ข) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ตามความต้องการและ

ความเหมาะสม   
(ค) กรณีผู้สูงอายุประสงค์จะกลับไปอยู่กับครอบครัว  หรือบุคคลซึ่งผู้สูงอายุ  มีความประสงค์

จะไปอยู่ด้วยก็ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือบุคคลนั้น 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สู งอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๔ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายถุูกทอดทิ้ง 

 
 

ข้อ  ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์และขอค าแนะน า

ปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล  ครอบครัว  บุคคลที่เกี่ยวข้อง   

สภาพความเป็นอยู่  สภาพปัญหา  ความต้องการ  เพ่ือให้การช่วยเหลือตามควรแก่กรณี 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



(ข) ให้น าส่งผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานที่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ก าหนด  หรือหน่วยงานเอกชน  หรือชุมชน  ที่ยินยอมรับไว้ดูแล  โดยความยินยอมของผู้สูงอายุ   
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองดูแลต่อไป   

(ค) ให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ตามความต้องการและ
ความเหมาะสม   

(ง) กรณีผู้สูงอายุประสงค์จะกลับไปอยู่กับครอบครัว  หรือบุคคลซึ่งผู้สูงอายุ  มีความประสงค์
จะไปอยู่ด้วยก็ให้ด าเนินการเตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือบุคคลนั้น 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย 
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่ งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

หมวด  ๕ 
การชว่ยเหลือผู้สงูอายุประสบปัญหาด้านครอบครวั  ด้านที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุง่หม่ 

 
 

ข้อ  ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 
(ก) สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ในกรณีมีความจ าเป็นให้น าผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษา 

จากแพทย์และขอค าแนะน าปรึกษาจากจิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์   
ทั้งนี้  การสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล  ครอบครัว  บุคคลที่เกี่ยวข้อง   

สภาพความเป็นอยู่  สภาพปัญหา  ความต้องการ  เพ่ือให้การช่วยเหลือตามควรแก่กรณี 
(ข) ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  หรือการด าเนินการอื่นใด  รวมทั้งปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ  อันควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  หรือประสานเพ่ือให้ได้รับค าปรึกษา
ปัญหาทางครอบครัวและปัญหาชีวิต  บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  หรือบริการอื่นของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

(ค) การช่วยเหลือในด้านที่พักอาศัย  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๐  (ข)  โดยอนุโลม 
(ง) การช่วยเหลือ เป็นอาหาร  และหรือ เครื่ องนุ่ งห่ม  ให้ เ พียงพอและเหมาะสม   

กรณีจะช่วยเหลือเป็นค่าอาหาร  และหรือค่าเครื่องนุ่งห่ม  ให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๒  โดยอนุโลม 
ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อาจจัดให้ผู้สูงอายุพักอาศัย  

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เช่น  บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  หรือสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย
เป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความยินยอมของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ  เว้นแต่ผู้สูงอายุไม่อยู่ในวิสัย
หรือมีโอกาสที่จะให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๖ 
การชว่ยเหลือค่าใช้จ่ายตามความจ าเปน็และเหมาะสม 

 
 

ข้อ  ๑๒ ในกรณีเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  แล้วแต่กรณี  
ตามที่ก าหนดในหมวดข้างต้นตามประกาศนี้  และเห็นว่าผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนมีสิทธิได้รับ 
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องนุ่งห่ม  หรือค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น 
ให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจ าเป็นและเหมาะสมได้ไม่เกินวงเงินครั้งละสามพันบาท  ทั้งนี้    
ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี  โดยถือตามปีงบประมาณ   

ข้อ  ๑๓ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ  ๑๒  ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ผู้สูงอายุ
ยื่นค าขอรับการช่วยเหลือ  โดยเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการขอหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีผู้สูงอายุแจ้งหรือขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน   
หรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  ที่มีรูปถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (เล่มสีน้ าเงิน)  มาแสดง 

(๒) กรณีบุคคลอื่นนอกจากผู้สูงอายุมายื่นค าขอแทนผู้สูงอายุจะต้องน าบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีรูปถ่าย  และเลขประจ าตัวประชาชน   
มาแสดง 

(๓) กรณีผู้สูงอายุไม่มีหลักฐานตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้มีหนังสือรับรองว่าผู้สูงอายุมีถิ่นที่อยู่ 
ในพ้ืนที่นั้นจริงจากนายอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือพนักงานปกครอง  หรื อก านัน   
หรือผู้ใหญ่บ้าน  หรือนายกเทศมนตรี  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือผู้อ านวยการเขต   
หรือนายกเมืองพัทยา  หรือประธานชุมชน  ซึ่งทางราชการให้การรับรองหรือแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๑๔ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินในการช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ให้อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติการช่วยเหลือ   
(๒) ในจังหวัดอื่น  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

การช่วยเหลือ 

หมวด  ๗ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ  ๑๕ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุกครั้งในระบบฐานข้อมูลของกรมกิจการ
ผู้สูงอาย ุ

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  1๖ ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  และศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  รายงานผลการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ  แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุ  ให้กรมกิจการผู้สูงอายุทราบทุกสิ้นเดือน  และให้สรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณด้วย   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๗ ในกรณีผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน  บุคคลที่ เกี่ยวข้อง  หรือผู้พบเห็นผู้สูงอายุ 
ที่ประสบความเดือดร้อนได้แจ้งหรือยื่นขอรับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสริม  
และการสนับสนุน  การจัดที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง  การส่งเสรมิ  
และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  และการให้ค าแนะน า  ปรึกษา  ด าเนินการอื่น  
ที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้แจ้ง
หรือยื่นค าขอรับการช่วยเหลือตามประกาศนี้   

ข้อ  ๑๘ ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จุติ  ไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


