
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 

๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คนไร้ที่พ่ึง” หมายความว่า บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง

ชีพ และให้รวมถึงบุคคลท่ีอยู่ในสภาวะยากลําบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอ่ืนได้  ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง” หมายความว่า การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ การส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนให้คนไร้ที่พ่ึงมีงานทํา
และมีที่พักอาศัย และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พ่ึง 

“องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้
ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนที่จัดต้ังขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ดําเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๓ ก/หน้า ๑/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง 
   

 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินสิบเอ็ดคน เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่งต้ังข้าราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอีกไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสังคม หรือการจัด
สวัสดิการสังคม ซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งต้ังจากผู้แทน
องค์กรสาธารณประโยชน์จํานวนสองคนและผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจํานวนสองคน 

 
มาตรา ๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ

สองปี 
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หากยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ให้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ
แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้น 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้แต่จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรี

แต่งต้ังผู้อ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งต้ังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

ในระหว่างที่ ยั งไม่ ไ ด้แต่ง ต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ ว่างให้
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาและมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือมติคณะรัฐมนตรีที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(๓) ประกาศกําหนดประเภทหรือลักษณะของบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลําบากและ

ไม่อาจพึ่งพาบุคคลอ่ืนได้ เพื่อให้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(๕) ประกาศกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(๖) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสนับสนุนการดําเนินการแก่

หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบัน
ศาสนา กลุ่มคนไร้ที่พ่ึงหรือกลุ่มบุคคล เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(๗) ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนตามมาตรา ๒๗ 
(๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กร

สวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคเอกชนอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(๙) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตาม (๑) ซึ่งคณะรัฐมนตรี
อนุมัติแล้ว รวมทั้งประกาศตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม 

ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่
คณะกรรมการพิจารณา ให้กรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการ
ผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง 
 
มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ

อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๑๒  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการโดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนางานเกี่ยวกับการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน และองค์กรภาคเอกชนอื่น เพื่อดําเนินการจัดทํานโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึงเสนอต่อคณะกรรมการ และดําเนินการให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดของนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๒ 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
   

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เห็นสมควรจัดต้ังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในเขตพื้นที่ใด หรือเห็นสมควรให้สถานสงเคราะห์ใดที่
ดําเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ประกาศการจัดต้ังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

ประกาศการจัดต้ังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้กําหนดเขตพื้นที่ที่ให้การคุ้มครองไว้
ด้วย 

ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

 
มาตรา ๑๔  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึงที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายัง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ และให้การคุ้มครอง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พ่ึง
ไว้ 

(๓) จัดให้มีที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ จัดให้
มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต ฝึกอบรมและฝึกอาชีพ รวมทั้งหาอาชีพให้แก่คนไร้ที่พ่ึง 

(๔) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่ พ่ึงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่มี
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงประเภทนั้น 

(๕) ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือคนไร้ที่ พ่ึงในด้านการดํารงชีวิต ด้าน
กฎหมาย หรือด้านอื่น เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

(๖) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(๗) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
การปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

กําหนด  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงการส่งเสริมให้คนไร้ที่พ่ึงสามารถดํารงชีวิตอิสระในชุมชนและการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นของคนไร้ที่พ่ึงด้วย 

 
มาตรา ๑๕  ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น 
สถาบันศาสนา หรือกลุ่มคนไร้ที่พ่ึง จัดให้มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
หรือมีส่วนร่วมในการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

ในกรณีที่การดําเนินการขององค์กรตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๔ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มนุษย์อาจพิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงอาจจัดให้มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงเพื่อ

ดําเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและทําหน้าที่เป็นเครือข่ายให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในเขตพื้นที่
หรือสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอื่น 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึง 
(๒) สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พ่ึงที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์

คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พ่ึง 
รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พ่ึงไว้ 

(๓) ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(๔) ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมอบหมายหรือตามที่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเห็นสมควร 
ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่

พ่ึงทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ

ชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบันศาสนา กลุ่มคนไร้ที่พ่ึง หรือกลุ่มบุคคล จัดให้มีการดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาจ
พิจารณาให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  ให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนา

สังคมประจําจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กําหนดเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

 
หมวด ๓ 

การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
   

 
มาตรา ๑๙  คนไร้ที่พ่ึงมีสิทธิขอรับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนไร้ที่ พ่ึง ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือ ตลอดจนจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงไปยังสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๑  ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้การคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพและปัญหาของคนไร้ที่พ่ึง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่บุคคลใดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับการพักอาศัย

ในที่สาธารณะตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
นั้นเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีลักษณะเป็นคนไร้ที่พ่ึงและสมควรได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึง ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวคนไร้ที่พ่ึงนั้นไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง  ทั้งนี้ 
โดยความยินยอมของคนไร้ที่พ่ึง เว้นแต่คนไร้ที่พ่ึงอยู่ในภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้ และให้
เจ้าหน้าที่ระงับการดําเนินคดีไว้ช่ัวคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งตามวรรคสอง 

ในกรณีที่คนไร้ที่พ่ึงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ให้สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นพิจารณาดําเนินคดีต่อไป 

ในกรณีที่คนไร้ที่พ่ึงได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ให้สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นยุติการดําเนินคดี และให้
ถือว่าสิทธินําคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าคนไร้ที่พ่ึงผู้ใดเป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมายเฉพาะให้การ

คุ้มครองอยู่แล้ว ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงให้ความช่วยเหลือเท่าที่จําเป็น
ในเบื้องต้น แล้วจัดส่งคนไร้ที่พ่ึงผู้นั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายน้ัน  ทั้งนี้ โดยความ
ยินยอมของคนไร้ที่พ่ึง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของคนไร้ที่พ่ึง สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจะดําเนินการรับตัวคนไร้ที่พ่ึงผู้นั้นไว้ในความดูแลต่อไปก็ได้ 

 
มาตรา ๒๔  คนไร้ที่พ่ึงซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจัดให้

ต้องจัดทําข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพ และการ
ทํางาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงกําหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอาจจัดให้คนไร้ที่พ่ึงจัดทําข้อตกลงใน
การขอรับการคุ้มครองอื่นด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่คนไร้ที่ พ่ึงผู้ใดปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลง ให้สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลง
ร่วมกับคนไร้ที่พ่ึงผู้นั้น  ทั้งนี้ หากคนไร้ที่พ่ึงยังคงปฏิเสธการจัดทําข้อตกลงหรือฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว 
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอาจงดให้การคุ้มครองบางประการแก่คนไร้ที่พ่ึงผู้นั้นได้ 

 
มาตรา ๒๕  ในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพและการเริ่มต้นการประกอบอาชีพ

คนไร้ที่พ่ึงอาจได้รับเงินช่วยเหลือในการยังชีพตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๒๖  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง หรือสถานที่ที่รับคน

ไร้ที่พ่ึงไว้ทํางานต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ที่พ่ึง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่คนไร้ที่พ่ึงไม่ได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เหมาะสมจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง อาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่กระทบกระเทือนการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่

ดําเนินการตามกฎหมายอื่น หรือตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน หรือองค์กรภาคเอกชนอื่น ดําเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงโดยวิธีการอื่น 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๒๙   ในกรณีที่ ยั งมิ ไ ด้มี การ จัด ต้ั งสถานคุ้ มครองคนไร้ที่ พ่ึ งตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้สถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ทําหน้าที่ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ช่ัวคราวเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีคนไร้ที่พ่ึงเป็นบุคคลที่ประสบ
ปัญหาในสังคมขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิตได้อย่างปกติ ไม่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ไม่สามารถหา
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ในฐานะที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้และไม่อาจพ่ึงพา
บุคคลอ่ืนได้ ทําให้มีชีวิตอยู่อย่างยากลําบาก มีมาตรฐานการดํารงชีพที่ตํ่ากว่ามาตรฐานความเป็นอยู่
ของบุคคลทั่วไป สมควรต้องคุ้มครองให้คนไร้ที่พ่ึงสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มี
ปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และมีสภาพร่างกายและจิตใจ เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยกําหนด
วิธีการคุ้มครองไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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