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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม
หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําแนะนํา
ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) (๙) มาตรา ๑๑ วรรคสาม และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบขอ ๑๑ (๓) (๔) ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว”
ขอ ๒ ในประกาศนี้
“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด ๆ จนเปนเหตุให
ผูสูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือการกระทําความผิดทางเพศตอผูสูงอายุ
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพจิต หรือพฤติกรรมของผูสูงอายุ สภาพสังคม สิ่งแวดลอม 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 เพื่อประสานงานใหนกั สังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป
(๒) ในจังหวัดอื่น ใหแจงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือสํานักงาน
พัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย จัง หวัด หรือ หน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ย วขอ ง เพื่ อ ประสานงาน
ใหนักสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป
ขอ ๔ การดําเนินการชวยเหลือใหดําเนินการดวยวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม
(ก) ใหแ ยกผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่อื่นซึ่งมีความปลอดภัย ทั้งนี้โดยคํานึงถึง
ความสมัครใจของผูสูงอายุเปนสําคัญ
(ข) นําผูสูงอายุไปตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต
(ค) สอบถามขอเท็จจริง พฤติการณของการถูกทารุณกรรม
(ง) กรณี ก ารทารุ ณ กรรมเกิ ด ขึ้ น จากการกระทํ า ของบุ ค คลภายนอกให แ จ ง ความ
ตอพนักงานสอบสวนเพื่อดํ าเนิ น คดีตอ ผูกระทํา ความผิด โดยรวบรวมพยานหลั กฐานอัน เกิด จาก
การตรวจรางกาย หรือจากการสอบขอเท็จจริงสงพนักงานสอบสวนดวย
(จ) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวย และเปนเรื่องไมรายแรง ใหนักสังคมสงเคราะหใหคําแนะนําแกครอบครัว หรือบุคคล
ที่ผูสูงอายุอยูดวย เพื่อทําความเขาใจใหสามารถดูแลผูสูงอายุมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก แตถาเปนกรณีที่
การกระทําทารุณกรรมที่รายแรงใหดําเนินการตาม (ง) โดยอนุโลม
(ฉ) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย สภาพจิตใจของผูสูงอายุ ใหกลับไปสูสภาวะปกติ และ
สรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยในกรณีที่ไมสามารถ
ฟนฟูความสัม พันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยได ใหดําเนินการ
นําสงผูสูงอายุเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชรา เวนแตผูสูงอายุไมยินยอม
(๒) กรณีผูสูงอายุถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(ก) ใหนําผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม
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(ข) สอบขอเท็จจริง และพฤติการณของการถูกแสวงหาประโยชน และกรณีจําเปน
ใหดําเนินการประสานงานเพื่อจัดใหมีการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
การสอบขอเท็จจริงใหรวมถึงการสอบขอเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งเปนตัวการ
หรือเปนนายหนาในการนําผูสูงอายุมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีที่ผูสูงอายุถูกบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนความผิด
ทางอาญา ใหแจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด
(ค) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย สภาพจิตใจ หรือฝกอาชีพใหผูสูงอายุตามความตองการ
และความเหมาะสม
(ง) กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัวหรือบุคคลซึ่งผูสูงอายุมีความประสงค
จะไปอยูดวย ก็ใหดําเนินการเตรียมความพรอมของครอบครัว
(๓) กรณีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
(ก) ในทองที่กรุงเทพมหานคร ใหหนวยงานรับเรื่องนําผูสูงอายุสงบานพักฉุกเฉินของ
ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงของกรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง สืบหาญาติ
หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป
(ข) ในจังหวัดอื่น ใหหนวยงานรับเรื่องนําผูสูงอายุสงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด หรือบานพักเด็กและครอบครัว หรือบานพักฉุกเฉิน เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง
สืบหาญาติ หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป
ในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหชวยเปนเงินไดตามความจําเปน
และเหมาะสมเปนคาพาหนะเดินทาง คาอาหาร คาเครื่องนุงหม หรือคารักษาพยาบาลเบื้องตนไดเทาที่จายจริง
ครั้งละไมเกินหารอยบาท
การอนุมัติใหการชวยเหลือในทองที่กรุงเทพมหานครเปนอํานาจของอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย ในจังหวัดอื่นเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมาย
ขอ ๕ การดําเนินการชวยเหลือใด ๆ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวม และความสัมพันธอนั ดีระหวาง
ครอบครัว ชุมชน หรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวย เพื่อใหผูสูงอายุสามารถกลับไปอยูกับครอบครัว
ชุมชน หรือบุคคลซึ่งผูสูงอายุอาศัยอยูดวย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูสูงอายุเปนสําคัญ
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ขอ ๖ การใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือการดําเนินการอื่นใดในการแกไขปญหาครอบครัวรวมทัง้
ปรึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับคดีและเรื่องสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ อันควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
สามารถติดตอขอรับคําปรึกษาไดจากงานสังคมสงเคราะห งานใหคําปรึกษาปญหาทางครอบครัวและ
ปญหาชีวิต คลินิกใหคําปรึกษา บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท หรือบริการอื่นของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
กรณี ที่ เ ห็ น ว า ผู สู ง อายุ เ ดื อ ดร อ นและจํ า เป น ต อ งได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากหน ว ยงานอื่ น
ใหดําเนินการประสานสงตอการดําเนินงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
ขอ ๗ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการสอดสองดูแ ล
ผูสูงอายุในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมดานผูสงู อายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ประชา มาลีนนท
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

