
 หน้า   ๑๘ 
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ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

โดยที่สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสําหรับการดําเนินงานในการคุ้มครอง   
คนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสภาวะ
ยากลําบากและไม่อาจพ่ึงพาบุคคลอื่นได้  ให้เป็นไปอย่างชัดเจน  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ งสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   
มีปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๔)  ประกอบกับมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”  หมายความว่า  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่คณะกรรมการประกาศจัดตั้ง 
“ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”  หมายความว่า  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้มีขึ้น  

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  
และส่วนราชการอื่นที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กําหนด  รวมถึงหน่วยงานของรัฐ  
องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  องค์กรภาคเอกชนอื่น  สถาบันศาสนา  กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  
หรือกลุ่มบุคคลที่จัดให้มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรักษาการตามประกาศน้ีและมีอํานาจกําหนด

วิธีปฏิบัติและแบบเอกสารเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่ที่ให้การคุ้มครองหรือเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพ
และปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ 
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สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับการขอรับการคุ้มครองจากบุคคล
หรือรับบุคคลที่ถูกส่งตัวมาตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๒  ซึ่งมิใช่บุคคลสัญชาติไทย  ให้ความช่วยเหลือ
เท่าที่จําเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชน  แล้วจัดส่งตัวไปยังหน่วยงานของประเทศเจ้าของสัญชาติของบุคคลนั้นต่อไป  
เว้นแต่จะมีการตกลงระหว่างประเทศหรือระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ของคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนด 

หมวด  ๒ 
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การจัดสวัสดิการสังคม 

 
 

ข้อ ๗ จัดให้มีบริการทางสังคมซึ่งเก่ียวกับการป้องกัน  การแก้ไขปัญหา  การพัฒนา   
และการส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม  เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐานของคนไร้ที่พึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และพึ่งพาตนเองได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  โดยคํานึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ข้อ ๘ การจัดบริการสวัสดิการสังคม  ต้องคํานึงถึงลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการใน 
การดําเนินการตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาความต้องการของคนไร้ที่พึ่งที่ควรได้รับการป้องกัน   
แก้ไขทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

ข้อ ๙ ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คนไร้ที่พึ่งสามารถเข้าถึงปัจจัย  ๔  ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต   
ขอ้ ๑๐ สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม

ที่เหมาะสมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง 
ส่วนที่  ๒ 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 
 

 

ข้อ ๑๑ จัดให้มีการประเมินทางด้านร่างกาย  จิตใจของคนไร้ที่พึ่งรวมถึงการประเมินครอบครัว 
ข้อ ๑๒ จัดให้มีบริการคัดกรองและคัดแยกคนไร้ที่พึ่งที่มีอาการป่วยทางกายและจิต 
ข้อ ๑๓ จัดให้มีกิจกรรมการเสริมสร้าง  ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 

ส่วนที่  ๓ 
การรักษาพยาบาล 

 
 

ข้อ ๑๔ จัดให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการดูแลหรือรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นเม่ือเจ็บป่วย  หรือส่งต่อ
สถานพยาบาลแล้วแต่กรณีสภาพความเจ็บป่วย 

ข้อ ๑๕ จัดให้คนไร้ที่พึ่งเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขตามหลักประกันสุขภาพที่มี   
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ส่วนที่  ๔ 
การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ 

 
 

ข้อ ๑๖ จัดให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต 
(๑) จัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
(๒) สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการสําหรับคนไร้ที่พึ่ง 
(๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อคนไร้ที่พึ่ง 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตแก่คนไร้ที่พึ่ง 
(๕) คุ้มครองการเผยแพร่สื่อความรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับคนไร้ที่พึ่งมิให้ถูก

แสวงหาประโยชน์หรือละเมิดสิทธิ์ 
(๖) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง 
ข้อ ๑๗ จัดให้มีการส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมสําหรับ 

คนไร้ที่พึ่ง 
(๑) จัดอบรม  ทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งตามอัธยาศัย 
(๒) จัดให้มีข้อมูลทางการอาชีพและตําแหน่งงานสําหรับคนไร้ที่พึ่ง 
(๓) จัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง 
(๔) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ 

และประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้แก่คนไร้ที่พึ่งโดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

ส่วนที่  ๕ 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม 

 
 

ข้อ ๑๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งได้รับโอกาสเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  ในสังคม 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อ ๑๙ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไร้ที่พึ่ง  
รวมทั้งการรวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมใดๆ  การแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น  โดยได้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานของรัฐ  และภาคเอกชนตามความเหมาะสม 

ข้อ ๒๐ ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้แก่
คนไร้ที่พึ่ง 

ข้อ ๒๑ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  
องค์กรภาคเอกชนอื่น  สถาบันศาสนา  องค์กรธุรกิจหรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง  มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสในสังคม
ให้แก่คนไร้ที่พึ่ง 
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ส่วนที่  ๖ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 

ข้อ ๒๒ ส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  มีปัจจัยพื้นฐาน 
ในการดํารงชีวิต  ได้รับการยอมรับจากครอบครัว  ชุมชน  และสังคม 

ส่วนที่  ๗ 
การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีงานทํา 

 
 

ข้อ ๒๓ จัดให้มีข้อมูลตําแหน่งงานที่เหมาะสมสําหรับคนไร้ที่พึ่ง 
ข้อ ๒๔ สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการจัดหางาน 

ที่เหมาะสมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง 

ส่วนที่  ๘ 
การสนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีที่พักอาศัย 
 

 

ข้อ ๒๕ สนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีที่พักอาศัย  และสนับสนุนให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อนําไปสู่ 
การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

ข้อ ๒๖ สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนจัดให้คนไร้ที่พึ่งได้มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง 
ข้อ ๒๗ จัดที่พักอาศัยชั่วคราวให้คนไร้ที่พึ่งในระหว่างการหาที่พักอาศัยเป็นของตนเอง  ทั้งนี้  

ตามท่ีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือองค์กรอื่นที่มีการดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด 

ส่วนที่  ๙ 
การป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ข้อ ๒๘ การกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พึ่งเก่ียวกับ 
การกําหนดนโยบาย  กฎ  ระเบียบ  มาตรการ  โครงการ  หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  
หรือบุคคลใดจะกระทํามิได้  รวมทั้งการงดเว้นกระทําการที่แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติ 
ต่อคนไร้ที่พึ่งโดยตรง  แต่ผลของการกระทํานั้นทําให้คนไร้ที่พึ่งต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ   



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ข้อ ๒๙ ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับการขอรับการคุ้มครองจากคนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๑๙  
หรือรับคนไร้ที่พึ่งที่ถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๒  ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้ 
(๒) สอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  และประเมินสภาพปัญหา  ดําเนินการช่วยเหลือเบ้ืองต้นหากมี

ภาวะวิกฤติหรือเร่งด่วน 
(๓) สืบเสาะข้อมูลและจัดทําทะเบียนประวัติรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับคนไร้ที่พึ่ง  

เพื่อนํามาวิเคราะห์  วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสม  หากพิจารณา
แล้วพบว่าคนไร้ที่พึ่งนั้นมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๓ 

(๔) กรณีคนไร้ที่พึ่งที่ไม่มีหลักฐานประจําตัว  และทําการสืบเสาะข้อมูลแล้วไม่สามารถสืบค้น
ทางทะเบียนราษฎรได้  ให้ดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(๕) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  หากคนไร้ที่พึ่งจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา 
ให้จัดให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการตรวจรักษาต่อไป 

(๖) จัดให้มีอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 
(๗) ฝึกอบรมและฝึกอาชีพรวมทั้งหาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๓๑ 
(๘) ให้การบําบัดฟื้นฟู  โดยให้คําปรึกษา  แนะนํา  และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในด้านการดํารงชีวิต  

ด้านกฎหมายหรือด้านอื่น  เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
(๙) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้มีแฟ้มข้อมูลคนไร้ที่พึ่งรายบุคคลซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูล

รายละเอียดตาม  (๒)  (๓)  (๕)  (๗)  (๘)  (๙)  และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับคนไร้ที่พึ่งผู้นั้น  แยกต่างหาก
จากทะเบียนรายชื่อคนไร้ที่พึ่งที่ให้การคุ้มครอง 

ข้อ ๓๐ ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่รับคนไร้ที่พึ่งที่ถูกส่งตัวมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ตามมาตรา  ๒๒  กําหนดเงื่อนไขที่คนไร้ที่พึ่งต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้ความยินยอมเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่ในกรณีคนไร้ที่พึ่ง 
อยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้  ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดส่งตัวคนไร้ที่พึ่งนั้นลงลายมือชื่อเป็นผู้จัดส่ง 
ตามแบบที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด 

(๒) ระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชั้นต้นซึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) ข้อปฏิบัติและหรือข้อห้ามปฏิบัติของคนไร้ที่พึ่ง  ในระหว่างที่เข้ารับการคุ้มครองในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตาม  (๒) 

(๔) เง่ือนไขอื่นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
ของสภาพและปัญหาของคนไร้ที่พึ่งเฉพาะราย 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจนําเง่ือนไขทั้งหมดหรือบางส่วนตามวรรคหน่ึง  กําหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ในข้อตกลงตามข้อ  ๓๑  ก็ได้ 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นพิจารณาดําเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นยุติการดําเนินคดี 

ข้อ ๓๑ คนไร้ที่พึ่งซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้  ต้องจัดทํา
ข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  การประกอบอาชีพ  และการทํางาน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยอาจประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดระยะเวลาการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  โดยเง่ือนไข 
การกําหนดระยะเวลาให้มีการพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 

(๒) ข้อปฏิบัติและหรือข้อห้ามปฏิบัติของคนไร้ที่พึ่ง  ในระหว่างการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  และมาตรการการดําเนินการกรณีฝ่าฝืน 

(๓) สิทธิที่คนไร้ที่พึ่งพึงมีพึงได้   
ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งผู้ใดปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลง  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมกับคนไร้ที่พึ่งผู้นั้น  
ทั้งนี้  หากคนไร้ที่พึ่งยังคงปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
อาจงดให้การคุ้มครองบางประการแก่คนไร้ที่พึ่งผู้นั้นได้  โดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุแห่งการปฏิเสธ 
การจัดทําข้อตกลง  และระบุขอบเขตที่จะให้การคุ้มครองแก่คนไร้ที่พึ่งไว้  พร้อมเงื่อนไขที่จะใช้ในการดําเนินการ
ตามหมวด  ๒  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อยหนึ่งคน 

ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมในการจัดทําข้อตกลงได้ด้วยตนเอง 
ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ให้การคุ้มครองตามที่เห็นสมควรโดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุแห่งการที่คนไร้ที่พึ่ง 
ไม่อาจให้ความยินยอม  และให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงลายมือชื่อเป็นพยานอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อ ๓๒ ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพและการเร่ิมต้นการประกอบอาชีพ  คนไร้ที่พึ่ง 
อาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๒๕ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าคนไร้ที่พึ่งเป็นบุคคลซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้ว  
ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นในเบ้ืองต้น  แล้วจัดส่งคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไปยัง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้  โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น 
และสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะดําเนินการรับตัวคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไว้ใน
ความดูแลต่อไปก็ได้ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งรีบดําเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว  พร้อมส่งข้อมูล  ประวัติ
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๙  (๓)  ให้แก่หน่วยงานนั้นด้วย 

ข้อ ๓๔ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจให้คนไร้ที่พึ่งพ้นจากการดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเข้ารับการคุ้มครองก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิจารณาเห็นว่าคนไร้ที่พึ่งสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  มีปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต  และมีสภาพร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

(๒) เม่ือปรากฏบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  ญาติ  หรือผู้ใดซึ่งมีหลักฐานน่าเชื่อถือ  และจัดทํา
หนังสือขอรับตัวคนไร้ที่พึ่งโดยรับรองว่าจะให้การปกครองดูแลคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับตัวไปโดยใกล้ชิด   

ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้คําปรึกษา  แนะนํา  และช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งในด้านการดํารงชีวิต  
สํารวจ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเป็นระยะ  ตามอํานาจหน้าที่ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งได้เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งครบกําหนด
ระยะเวลาตามข้อตกลงตามข้อ  ๓๑  แล้ว  ให้คนไร้ที่พึ่งพ้นจากการดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   
เว้นแต่คนไร้ที่พึ่งขอรับการคุ้มครองตามมาตรา  ๑๙  ประกอบมาตรา  ๒๔  หรือ  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
พิจารณาเห็นว่าคนไร้ที่พึ่งไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  หรือมี
เหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจให้คนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัย
ในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ต่อไปก็ได้  โดยต้องจัดทําข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ที่ 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกําหนด  ทั้งนี้  ให้นําความในข้อ  ๓๑  มาใช้บังคับกับการจัดทําข้อตกลงโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ข้อ ๓๖  ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งดําเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและทําหน้าที่ 
เป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตพื้นที่  หรือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอื่น 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

ข้อ ๓๗ ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้รับการขอรับการคุ้มครองจากคนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๑๙  
หรือรับคนไร้ที่พึ่งที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๒  ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํารวจ  ติดตามสภาพปัญหาของคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) รับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้ 
(๓) สืบเสาะข้อมูลและจัดทําบันทึกประวัติรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับคนไร้ที่พึ่ง   

เพื่อนํามาวิเคราะห์  วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา  รวมถึงแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสมในเบ้ืองต้น 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๔) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่ง  พร้อมข้อมูลและประวัติรวมถึงรายละเอียดตาม  (๓)   
ไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

(๕) ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย  หรือตามที่ศูนย์คุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร  ตามความจําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานึงถึงสภาพปัญหาของคนไร้ที่พึ่ง 

ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้มีทะเบียนรายชื่อคนไร้ที่พึ่งที่ให้การคุ้มครองและอาจจัดให้มี
แฟ้มข้อมูลคนไร้ที่พึ่งเป็นรายบุคคลซึ่งระบุรายละเอียดตาม  (๓)  และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับคนไร้ที่พึ่ง
ด้วยก็ได้ 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอาจจัดให้คนไร้ที่พึ่งเข้าพัก 
ในสถานที่ซึ่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ก็ได้  แต่ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการขอรับการคุ้มครอง
หรือวันที่รับคนไร้ที่พึ่งที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งไว้  เว้นแต่มีความจําเป็นให้พิจารณา 
ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี  หากไม่อาจจัดให้คนไร้ที่พึ่งเข้าพักได้  ให้รีบดําเนินการตาม  (๔)  โดยเร็ว 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าคนไร้ที่พึ่งเป็นบุคคลซ่ึงมีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครองอยู่แล้ว  
ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นในเบ้ืองต้น  แล้วจัดส่งคนไร้ที่พึ่งผู้นั้นไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น  ทั้งนี้  โดยความยินยอมของคนไร้ที่พึ่ง  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น
และสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พึ่ง  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจะจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังสถานคุ้มครอง 
คนไร้ที่พึ่งเพื่อรับตัวไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้ 

การจัดส่งคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเฉพาะตามวรรคหน่ึง  ให้ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งรีบดําเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว  พร้อมส่งข้อมูล  ประวัติ
รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๓๗  (๓)  ให้แก่หน่วยงานนั้นด้วย 

หมวด  ๕ 
การพ้นสภาพจากการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ข้อ ๓๙ คนไร้ที่พึ่งจะพ้นสภาพจากการคุ้มครองของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งแล้วแต่กรณี  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) หลบหนีออกจากสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดให้ 
(๓) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นรับตัวไป 

เพื่อพิจารณาดําเนินคดีต่อไปตามข้อ  ๓๐  วรรคสาม 
(๔) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดส่งตัวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตามกฎหมายเฉพาะตามข้อ  ๓๓  หรือข้อ  ๓๘  แล้วแต่กรณี 
(๕) พ้นจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามข้อ  ๓๔  หรือข้อ  ๓๕ 
(๖) ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามข้อ  ๓๗  (๔) 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๗) กระทําผิดอาญา  และส่วนราชการที่เก่ียวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
การพ้นสภาพจากการคุ้มครองตาม  (๑)  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

แล้วแต่กรณี  ประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายและดําเนินการเพื่อให้มีการจัดการศพ
ตามประเพณี 

ข้อ ๔๐ เม่ือคนไร้ที่พึ่งพ้นสภาพจากการคุ้มครองตามข้อ  ๓๙  วรรคหน่ึง  ให้สถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแล้วแต่กรณี  จําหน่ายออกจากทะเบียน 

หมวด  ๖ 
การสิ้นสุดการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 

 
 

ข้อ ๔๑ คนไร้ที่พึ่งจะสิ้นสุดการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  มีปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 
(๓) สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยความเห็นชอบ

ของอธิบดีเห็นว่าไม่เป็นคนไร้ที่พึ่งตามมาตรา  ๓  และมาตรา  ๙  (๓)   
ข้อ ๔๒ ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจัดทํารายงานการให้การคุ้มครอง 

คนไร้ที่พึ่ง  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบทุกวันสิ้นปีงบประมาณ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลตํารวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 


