
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
วาดวยการใหบริการผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการใหบริการ
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเหมาะสมและเกิดประโยชนดานการจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุ   
จึงไดกําหนดระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการใหบริการ
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการใหบริการผูสูงอายุ  

พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับและคําส่ังอื่น  ๆ  ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือขัด   

หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ”  หมายความวา  ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  

ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดต้ังข้ึน  เพื่อจัดสวัสดิการสังคมใหผูสูงอายุ 
“ผู รับบริการ”  หมายความวา  ผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้  และไดรับอนุญาตให 

เขารับบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
“ผูอํานวยการศูนย”  หมายความวา  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผูรับบริการ 

 
 

ขอ ๖ ผูสูงอายุที่มีความประสงคเขารับบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทยอายุต้ังแต  ๖๐  ปข้ึนไป 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) ไมเปนผูตองหาวากระทําผิดอาญา  และอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  
หรืออยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล 

(๓) ไมเปนโรคเร้ือรังหรือโรคติดตอรายแรง 
(๔) ไมพิการทุพพลภาพ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) สามารถชวยเหลือตนเองไดในกิจวัตรประจําวัน 
ขอ ๗ ผูสูงอายุที่มีความประสงคเขาอยูในบานพักผูสูงอายุ  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๖   

และเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ฐานะยากจน 
(๒) ไมมีที่อยูอาศัย 
(๓) ขาดผูอุปการะ  หรือผูใหความชวยเหลือ 
(๔) ไมสามารถอยูกับครอบครัวไดอยางปกติสุข 
ขอ ๘ ผูสูงอายุที่ประสงคจะสมัครเขาพักในบานพักฉุกเฉิน  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๖  

และตองเปนผูประสบปญหาความเดือดรอนอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) ไมมีที่พักอาศัย 
   -  ระหวางรอเขารับอุปการะในสถานสงเคราะห 
   -  ระหวางรอพบแพทยเพื่อเขารับการรักษาจากโรงพยาบาล 
   -  ระหวางรอสงกลับภูมิลําเนา 
 -  ระหวางทํากายภาพบําบัด  ตามที่แพทยส่ัง   
(๒) ไมมีผูดูแล  เนื่องจากบุตรหลานไปทําธุระที่อื่น 
(๓) มีปญหาดานจิตใจอยางรุนแรง  จําเปนตองหางจากครอบครัวระยะหนึ่ง 
(๔) พลัดหลง  โดยหนวยงานของรัฐ  องคกรเอกชน  หรือพลเมืองดีนําสง 

หมวด  ๒ 
ประเภทของการใหบริการ 

 
 

ขอ ๙ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  ใหบริการ  ๔  ลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) ศูนยบริการผูสูงอายุ  สําหรับใหบริการผูสูงอายุที่มาขอใชบริการที่ศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  ไดจัดไวในเวลากลางวัน 
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(๒) ศูนยบริการเลี้ยงดูผูสูงอายุ  สําหรับใหบริการเลี้ยงดูผูสูงอายุที่มาขอใหบริการแบบ 
เชาไป  -  เย็นกลับ 

(๓) บานพักฉุกเฉิน  สําหรับใหบริการผูสูงอายุเปนการชั่วคราวไมเกิน  ๑๕  วัน  หากผูสูงอายุ
มีเหตุจําเปนตองพักเปนระยะนานกวาที่กําหนด  ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนย  ฯ 

(๔) บานพักผูสูงอายุมี  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
 ก. ประเภทสามัญ  ไดแก  การใหบริการดูแลผูสูงอายุ  โดยไมเสียคาบริการ 
 ข. ประเภทหอพัก   ไดแก   การใหบริการดูแลผู สูงอายุ   โดยเสียค าบริการให 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  ตามอัตราที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด 
 ค. ประเภทปลูกบานอยูเอง  ไดแก  การใหบริการผูสูงอายุ  โดยอนุญาตใหผูสูงอายุ 

ปลูกบานพักอยูอาศัยในบริเวณศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  ตามหลักเกณฑที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การเขารับบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

 
 

ขอ ๑๐ การขอเขารับบริการในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหย่ืนสมัครที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือสํานักงานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการกรุงเทพ  ๑  -  ๘ 
(๒) ในสวนภูมิภาค  ใหย่ืนสมัครที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

หรือศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  หรือศูนยพัฒนาสังคมจังหวัด 
(๓) ใหผูอํานวยการศูนย  มีอํานาจในการอนุญาตใหผูสูงอายุเขารับบริการในศูนยพัฒนาการ 

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
หมวด  ๔ 

ขอปฏิบัติของผูรับบริการ 
 

 

ขอ ๑๑ ผูรับบริการจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามคําส่ังและระเบียบที่กําหนดขึ้นในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
(๒) แตงกายใหสุภาพเรียบรอย 



 หนา   ๔ 
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(๓) รักษาความสามัคคีในหมูคณะ  ไมทะเลาะวิวาทหรือชักชวน  ยุยง  สงเสริม  ใหผูใด
กระทําผิด  หรือฝาฝนตอระเบียบของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

(๔) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม 
(๕) ชวยดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการใหอยูในสภาพเรียบรอยและใชโดยประหยัด 
(๖) เขารวมกิจกรรมตามที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจัดใหตามความเหมาะสม 
ขอ ๑๒ ผูรับบริการจะประพฤติปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ไมได  คือ 
(๑) มีพฤติกรรมฉันทชูสาว  หรือมีความสัมพันธทางเพศระหวางผูรับบริการ 
(๒) ทะเลาะวิวาท  หรือทํารายรางกายผูอื่น 
(๓) นําบุคคลภายนอกเขามาคางแรมในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  หรือ 

บานฉุกเฉิน  และหามผู รับบริการไปคางแรมที่อื่น   เวนแตจะได รับอนุญาตจากผูอํานวยศูนย   
หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

(๔) กระทําการใด  ๆ  ซ่ึงกอความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 
(๕) มีส่ิงตาง  ๆ  ดังตอไปนี้ในครอบครอง 
 ก. เฮโรอีน  ฝน  กัญชา  ทินเนอร  ยาอันตราย  หรือส่ิงเสพติดตาง  ๆ 
 ข. สุรา  หรือเครื่องดองของเมา 
 ค. อุปกรณการพนัน 
 ง. อาวุธ  หรือของมีคมทุกชนิด  หรือส่ิงที่ใชเปนอาวุธได 
 จ. วัตถุระเบิด  หรือเชื้อเพลิง 
 ฉ. ส่ิงของอื่น  ๆ  ซ่ึงผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  จะกําหนด

และประกาศเพิ่มข้ึน   
(๖) เลนการพนันทุกชนิด 
(๗) ลักทรัพยของผูอื่น 
(๘) สูบบุหร่ี  หรือจุดธูปเทียนบูชาพระในเรือนนอน 
(๙) เสพสุรา  หรือของมึนเมาทุกชนิดเขาในบริเวณศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

(๑๐) นําสัตวทุกชนิดมาเลี้ยงในบริเวณศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
(๑๑) นําอาหารไปรับประทานนอกหองอาหาร  ยกเวนผูปวยที่ไดรับอนุญาตแลว 
(๑๒) ประกอบอาหารในเรือนนอน 
(๑๓) นําทรัพยสินของทางราชการมาใชประโยชนสวนตัว 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑๔) ทําลายทรัพยสินของทางราชการ 
(๑๕) กระทําการใด  ๆ  อันเปนการรบกวนความสงบสุขตอราษฎรที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 
มาตรการสําหรับผูรับบริการไมปฏิบัติตามระเบียบ 

 
 

ขอ ๑๓ เมื่ อผู สู งอายุ เข ารับบริการในศู นยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สู งอายุ   
ใหผูอํานวยการศูนย  แจงขอหามและขอปฏิบัติตามระเบียบนี้  และคําส่ังหรือระเบียบที่ศูนยพัฒนาการ 
จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ  กําหนดขึ้นใหผูสูงอายุทราบ  โดยมีหลักฐานเปนหนังสือดวยวาผูรับบริการ 
มีความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบและคําส่ังที่รับทราบทุกประการ 

ผูรับบริการที่ฝาฝนระเบียบ  หรือคําส่ังที่ไดรับแจงไวตามวรรคแรกใหผูอํานวยการศูนย
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ความผิดคร้ังที่  ๑  ใหวากลาวตักเตือน 
(๒) ความผิดคร้ังที่  ๒  ทําทัณฑบนไวเปนหนังสือ 
(๓) ความผิดคร้ังที่  ๓  ผูอํานวยการศูนย  มีอํานาจพิจารณาสั่งใหออกจากศูนยพัฒนาการ 

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
ขอ ๑๔ ใหเจาหนาที่ผูพบเห็นผูรับบริการกระทําความผิด  เปนผูรายงานตอผูอํานวยการศูนย  ฯ  

เพื่อสอบสวนขอเท็จจริง  แลวพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 
ขอ ๑๕ ผูรับบริการผูใดจงใจกระทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ  หรือ

ประทุษรายตอรางกายของเจาหนาที่   หรือผู รับบริการดวยกัน   หรือกระทําความผิดทางอาญา 
ใหผูอํ านวยการศูนย   รองทุกขกล าวโทษตอพนักงานสอบสวนเพื่อดํา เนินคดีตามกฎหมาย   
แลวรายงานใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบทันที 

หมวด  ๖ 
การพนสภาพของผูรับบริการ 

 
 

ขอ ๑๖ ผูรับบริการจะพนสภาพการเขาอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ   
ในกรณี  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) ลาออก  หรือออกจากศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สูงอายุ   เกินกว าวันลา 
ที่ไดรับอนุญาต  หรือหลบหนีออกจากบานพักผูสูงอายุ  ติดตอกันเกินกวา  ๓๐  วัน 

(๒) ถึงแกกรรม 
(๓) สงตัวไปยังหนวยงานอื่น 
(๔) ครบกําหนดการเขารับบริการ 
(๕) กระทําผิดทางอาญา  และสวนราชการที่เกี่ยวของขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดําเนินการ 

ตามกฎหมาย 
ขอ ๑๗ เมื่อผูรับบริการพนสภาพตามขอ  ๑๖  ใหผูอํานวยการศูนย  จําหนายออกจากทะเบียน

แลวรายงานใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๑๘ ผูรับการสงเคราะหตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  วาดวยการใหบริการ
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหถือวาเปนผูรับบริการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พนิตา  กําภู  ณ  อยุธยา 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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