
 
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ว่าด้วยการให้บริการผู ้ สูงอาย ุพ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

    โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ

ให้บริการผู้ สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่

ผู้สูงอายุจึงได้กําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี 

 

   ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

   ข้อ ๒ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคําสังอืน  ๆ ในส่วนทีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี หรือขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนี แทน 

 

   ข้อ ๔ ในระเบียบนี 

   “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุ” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมทีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดตังขึ น เพือจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุ 

   “ผู้ รับบริการ” หมายความว่า ผู้สูงอายุทีมีคุณสมบัติตามระเบียบนี และได้รับอนุญาตให้

เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

   “ผู้อํานวยการศูนย์” หมายความว่า ผู้ อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ 

 

   ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๑/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 



 ๒

หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู ้รับบริการ 

 

   ข้อ ๖ ผู้สูงอายุทีมีความประสงค์เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติ ดังนี 

   (๑) มีสัญชาติไทยอายุตังแต่ ๖๐ ปีขึ นไป 

    (๒) ไม่เป็นผู้ ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

   (๓) ไม่เป็นโรคเรื อรังหรือโรคติดต่อร้ายแรง 

   (๔) ไม่พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

   (๕) สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจําวัน 

 

   ข้อ ๗ ผู้สูงอายุทีมีความประสงค์เข้าอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

และเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 

   (๑) ฐานะยากจน 

   (๒) ไม่มีทีอยู่อาศัย 

   (๓) ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ 

   (๔) ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข 

 

   ข้อ ๘ ผู้สูงอายุทีประสงค์จะสมัครเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ 

และต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึง ดังนี 

   (๑) ไม่มีทีพักอาศัย 

        - ระหว่างรอเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

        - ระหว่างรอพบแพทย์เพือเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล 

        - ระหว่างรอส่งกลับภูมิลําเนา 

        - ระหว่างทํากายภาพบําบัด ตามทีแพทย์สัง 

   (๒) ไม่มีผู ้ ดูแล เนืองจากบุตรหลานไปทําธุระทีอืน 

   (๓) มีปัญหาด้านจิตใจอย่างรุนแรง จําเป็นต้องห่างจากครอบครัวระยะหนึง 

   (๔) พลัดหลง โดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือพลเมืองดีนําส่ง 

 

 

 

 

 



 ๓

หมวด ๒ 

ประเภทของการให้บริการ 

 

   ข้อ ๙ ศูนย์พัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้บริการ ๔ ลักษณะ ดังนี 

   (๑) ศูนย์บริการผู้สูงอายุ สําหรับให้บริการผู้สูงอายุทีมาขอใช้บริการทีศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ได้จัดไว้ในเวลากลางวัน 

   (๒) ศูนย์บริการเลี ยงดูผู้สูงอายุ สําหรับให้บริการเลี ยงดูผู้สูงอายุทีมาขอให้บริการแบบ

เช้าไป - เย็นกลับ 

   (๓) บ้านพักฉุกเฉิน สําหรับให้บริการผู้สูงอายุเป็นการชัวคราวไม่เกิน ๑๕ วันหาก

ผู้สูงอายุมีเหตุจําเป็นต้องพักเป็นระยะนานกว่าทีกําหนด ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการศูนย์ฯ 

   (๔) บ้านพักผู้สูงอายุมี ๓ ประเภท ดังนี 

     ก. ประเภทสามัญ ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่าบริการ 

   ข. ประเภทหอพัก ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยเสียค่าบริการให้ศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตามอัตราทีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกําหนด 

     ค. ประเภทปลูกบ้านอยู่เอง ได้แก่ การให้บริการผู้สูงอายุ โดยอนุญาตให้ผู้สูงอายุ

ปลูกบ้านพักอยู่อาศัยในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ทีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการกําหนด 

 

หมวด ๓ 

การเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู ้ สูงอายุ 

 

   ข้อ ๑๐ การขอเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

   (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยืนสมัครทีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสํานักงาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ ๑ - ๘ 

   (๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ยืนสมัครทีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์

จังหวัดหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด 

   (๓) ให้ผู้อํานวยการศูนย์ มีอํานาจในการอนุญาตให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 



 ๔

หมวด ๔ 

ข้อปฏิบัติของผู ้รับบริการ 

 

   ข้อ ๑๑ ผู้ รับบริการจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 

   (๑) ปฏิบัติตามคําสังและระเบียบทีกําหนดขึ นในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ 

   (๒) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

   (๓) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชักชวน ยุยง ส่งเสริม ให้ผู้ ใด

กระทําผิด หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

   (๔) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 

   (๕) ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดย

ประหยัด 

   (๖) เข้าร่วมกิจกรรมตามทีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจัดให้ตามความ

เหมาะสม 

 

   ข้อ ๑๒ ผู้ รับบริการจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี ไม่ได้ คือ 

   (๑) มีพฤติกรรมฉันท์ชู ้สาว หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ รับบริการ 

   (๒) ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกายผู้อืน 

   (๓) นําบุคคลภายนอกเข้ามาค้างแรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุ 

หรือบ้านฉุกเฉิน และห้ามผู้ รับบริการไปค้างแรมทีอืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยศูนย์หรือ

เจ้าหน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

   (๔) กระทําการใด  ๆซึงก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อืน 

   (๕) มีสิงต่างๆ ดังต่อไปนี ในครอบครอง 

       ก. เฮโรอีน ฝิน กัญชา ทินเนอร์ ยาอันตราย หรือสิงเสพติดต่าง ๆ 

       ข. สุรา หรือเครืองดองของเมา 

       ค. อุปกรณ์การพนัน 

       ง. อาวุธ หรือของมีคมทุกชนิด หรือสิงทีใช้เป็นอาวุธได้ 

       จ. วัตถุระเบิด หรือเชื อเพลิง 

      ฉ. สิงของอืนๆ ซึงผู้ อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุจะ

กําหนดและประกาศเพิมขึ น 

   (๖) เล่นการพนันทุกชนิด 

   (๗) ลักทรัพย์ของผู้อืน 

   (๘) สูบบุหรี หรือจุดธูปเทียนบูชาพระในเรือนนอน 



 ๕ 

   (๙) เสพสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดเข้าในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ 

    (๑๐) นําสัตว์ทุกชนิดมาเลี ยงในบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

   (๑๑) นําอาหารไปรับประทานนอกห้องอาหาร ยกเว้นผู้ ป่วยทีได้รับอนุญาตแล้ว 

   (๑๒) ประกอบอาหารในเรือนนอน 

   (๑๓) นําทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

   (๑๔) ทําลายทรัพย์สินของทางราชการ 

    (๑๕) กระทําการใด  ๆ อันเป็นการรบวนความสงบสุขต่อราษฎรทีอาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง 

 

หมวด ๕ 

มาตรการสําหรับผู ้รับบริการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

 

   ข้อ ๑๓ เมือผู้สูงอายุเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ให้

ผู ้อํานวยการศูนย์ แจ้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามระเบียบนี และคําสังหรือระเบียบทีศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กําหนดขึ นให้ผู้สูงอายุทราบ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วยว่าผู้ รับบริการมี

ความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบและคําสังทีรับทราบทุกประการผู้ รับบริการทีฝ่าฝืนระเบียบ หรือคําสังที

ได้รับแจ้งไว้ตามวรรคแรกให้ผู้อํานวยการศูนย์ดําเนินการ ดังนี 

   (๑) ความผิดครังท ี๑ ให้ว่ากล่าวตักเตือน 

   (๒) ความผิดครังท ี๒ ทําทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ 

   (๓) ความผิดครังท ี ๓ ผู้ อํานวยการศูนย์ มีอํานาจพิจารณาสังให้ออกจากศูนย์

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

 

   ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าทีผูพ้บเห็นผู้ รับบริการกระทําความผิด เป็นผู้รายงานต่อผู้อํานวยการ

ศูนย์ฯ เพือสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม 

 

   ข้อ ๑๕ ผู้ รับบริการผู้ ใดจงใจกระทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ 

หรือประทุษร้ายต่อร่างกายของเจ้าหน้าที หรือผู้ รับบริการด้วยกัน หรือกระทําความผิดทางอาญาให้

ผู้อํานวยการศูนย์ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพือดํา เนินคดีตามกฎหมายแล้วรายงานให้

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิทราบทันท ี

 

 

 

 



 ๖

หมวด ๖ 

การพ้นสภาพของผู ้รับบริการ 

 

   ข้อ ๑๖ ผู้ รับบริการจะพ้นสภาพการเข้าอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ในกรณี ดังต่อไปนี 

   (๑) ลาออก หรือออกจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เกินกว่าวันลาที

ได้รับอนุญาต หรือหลบหนีออกจากบ้านพักผู้สูงอายุ ติดต่อกันเกินกว่า ๓๐ วัน 

   (๒) ถึงแก่กรรม 

   (๓) ส่งตัวไปยังหน่วยงานอืน 

   (๔) ครบกําหนดการเข้ารับบริการ 

    (๕) กระทําผิดทางอาญา และส่วนราชการทีเกียวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพือดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

 

   ข้อ ๑๗ เมือผู้ รับบริการพ้นสภาพตามข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการศูนย์ จําหน่ายออกจาก

ทะเบียนแล้วรายงานให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

   ข้อ ๑๘ ผู้ รับการสงเคราะห์ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการ

ให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ถือว่าเป็นผู้ รับบริการตามระเบียบนี 

 

 

ประกาศ ณ วันท ี๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พนิตา กําภ ูณ อยุธยา 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗

 

 

 

 

 [เอกสารแนบท้าย] 

๑. คําร้องขอเข้ารับบริการ 

๒. หนังสือทําทัณฑ์บน 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

วัชศักดิ/ผู้จัดทํา 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐__ 


