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พระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนไร้ที่พึ่ง”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และให้

รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 

“การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”  หมายความว่า  การจัดสวัสดิการสังคม  การเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ทางร่างกายและจิตใจ  การรักษาพยาบาล  การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ  การส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างโอกาสในสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทําและมีที่พักอาศัย   
และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง 
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“องค์กรสาธารณประโยชน์”  หมายความว่า  องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ดําเนินงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน”  หมายความว่า  องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน  หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่าย
องค์กรสวัสดิการชุมชน  และได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกา  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ไม่เกินสิบเอ็ดคน  เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการแต่งตั้งข้าราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาสังคม  หรือการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่งไม่เป็น
ข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่เป็นผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์จํานวนสองคน  
และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจํานวนสองคน 
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มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวนันับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤตเิสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อื่น

เป็นกรรมการแทนได้  และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

และมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องรับไปดาํเนินการ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๓) ประกาศกําหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจพึ่งพา

บุคคลอื่นได้  เพื่อให้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๕) ประกาศกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๖) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการสนับสนุนการดําเนินการแก่หน่วยงานของรัฐ  

องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคเอกชนอื่น  สถาบันศาสนา  กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  
หรือกลุ่มบุคคล  เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
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(๗) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนตามมาตรา  ๒๗ 
(๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  

และองค์กรภาคเอกชนอื่น  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๙) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตาม  (๑)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว  
รวมทั้งประกาศตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา  
ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม
และมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามคร้ัง 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ  และรวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนางานเก่ียวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน   

และองค์กรภาคเอกชนอื่น  เพื่อดําเนินการจัดทํานโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เสนอต่อคณะกรรมการ  และดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่ง 

(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่ง 



หน้า   ๕ 
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(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง 

หมวด  ๒ 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เห็นสมควรจัดตั้ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ใด  หรือเห็นสมควรให้สถานสงเคราะห์ใดที่ดําเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกาศการจัดตั้งสถานคุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่ง 

ประกาศการจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้กําหนดเขตพื้นที่ที่ให้การคุ้มครองไว้ด้วย 
ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
มาตรา ๑๔ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจและติดตามสภาพและปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) สืบเสาะข้อมูลที่เก่ียวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครอง

คนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๒  และให้การคุ้มครอง  รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้ 
(๓) จัดให้มีที่พักอาศัย  อาหาร  และเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  จัดให้มี 

การตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ  รวมทั้งหาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง 
(๔) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ 

เพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประเภทน้ัน 
(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในด้านการดํารงชีวิต  ด้านกฎหมาย  หรือ 

ด้านอื่น  เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดยีวกับบุคคลทั่วไป 
(๖) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงการส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถดํารงชีวิตอิสระในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของคนไรท้ี่พึ่งด้วย 

มาตรา ๑๕ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคเอกชนอื่น  สถาบันศาสนา  
หรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  จัดให้มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือมีส่วนร่วม 
ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
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ในกรณีที่การดําเนินการขององค์กรตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการ
กําหนดตามมาตรา  ๑๔  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อาจพิจารณาให้การสนับสนุน
ด้านการเงินหรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๖ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเพื่อดําเนินการ 
ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและทําหน้าที่เป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่หรือสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งอื่น 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจและติดตามสภาพและปัญหาเก่ียวกับคนไร้ที่พึ่ง 
(๒) สืบเสาะข้อมูลที่เก่ียวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครอง 

คนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๒  และให้การคุ้มครองในเบ้ืองต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง  รวมทั้งรับตัว
คนไร้ที่พึ่งไว้ 

(๓) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
(๔) ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมายหรือตามที่ศูนย์คุ้มครอง

คนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร 
ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  

องค์กรภาคเอกชนอื่น  สถาบันศาสนา  กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  หรือกลุ่มบุคคล จัดให้มีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์อาจพิจารณาให้ 
การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๘ ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม
ประจําจังหวัด  หรือส่วนราชการอื่นที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด  
เป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

หมวด  ๓ 
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 

 

มาตรา ๑๙ คนไร้ที่พึ่งมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง 
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มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และช่วยเหลือ  ตลอดจนจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

มาตรา ๒๑ ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพและปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่บุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเก่ียวกับการพักอาศัยในที่สาธารณะ
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  หากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นเห็นว่าบุคคลดังกล่าว
มีลักษณะเป็นคนไร้ที่พึ่งและสมควรได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัว 
คนไร้ที่พึ่งนั้นไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ทีพ่ึง่  ทั้งนี ้โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง
เว้นแต่คนไร้ที่พึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้ และให้เจ้าหน้าที่ระงับการดําเนินคดีไว้ชั่วคราว
จนกว่าจะได้รับแจ้งตามวรรคสอง 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นพิจารณาดําเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นยุติการดําเนินคดี  และให้ถือว่าสิทธินําคดีอาญา 
มาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าคนไร้ที่พึ่งผู้ใดเป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้ว
ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นในเบ้ืองต้น  แล้วจัดส่ง
คนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้  โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่ 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะดําเนินการรับตัว
คนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๒๔ คนไร้ที่พึ่งซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ต้องจัดทํา
ข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  การประกอบอาชีพ  และการทํางาน  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้คนไร้ที่พึ่งจัดทําข้อตกลงในการขอรับ
การคุ้มครองอื่นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งผู้ใดปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมกับคนไร้ที่พึ่งผู้นั้น
ทั้งนี้  หากคนไร้ที่พึ่งยังคงปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อาจงดให้การคุ้มครองบางประการแก่คนไร้ที่พึ่งผู้นั้นได้ 
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มาตรา ๒๕ ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพและการเร่ิมต้นการประกอบอาชีพคนไร้ที่พึ่ง
อาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๖ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  หรือสถานที่ที่รับคนไร้ที่พึ่ง 
ไว้ทํางานต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมจาก
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  อาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๘ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่กระทบกระเทือนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ดําเนินการตาม
กฎหมายอื่น  หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  หรือองค์กร
ภาคเอกชนอื่น  ดําเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งโดยวิธีการอื่น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ ยังมิได้มีการจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่ทําหน้าที่ให้การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชั่วคราวเพื่อดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่คนไร้ที่พ่ึงเป็นบุคคลที่ประสบปัญหาในสังคม  
ขาดความม่ันคงในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติ  ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  ไม่สามารถหารายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  
ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีอยู่ในฐานะที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้และไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได้  ทําให้มีชีวิตอยู่อย่าง
ยากลําบาก  มีมาตรฐานการดํารงชีพที่ตํ่ากว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของบุคคลทั่วไป  สมควรต้องคุ้มครองให้ 
คนไร้ที่พ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  มีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  และมีสภาพร่างกาย
และจิตใจ  เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป  โดยกําหนดวิธีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
 


