
 

คู่มือ 

โครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ในภาวะยากล าบาก 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

  

 
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 



คํานํา 

  กรมกิจการผูสูงอายุ โดยกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ ไดจัดทําคูมือ
โครงการใหบริการสงเคราะหผูสงูอายุในภาวะยากลําบาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใหสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ๗๖ จังหวัด และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ๑๒ ศูนย        
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งโครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะ
ยากลําบาก เปนการจายเงินสงเคราะห (เงินอุดหนุน) ใหกับผูสูงอายุตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการ
สนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคําแนะนําปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหา
ครอบครัว โดยจะชวยเปนเงินครั้งละ  ไมเกิน ๕๐๐ บาท และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการจัด    
ที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง โดยจะชวยเปนเงินไมเกินวงเงิน             
ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท และจะชวยไดไมเกิน ๓ ครั้ง/คน/ป 

  กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือโครงการใหบริการ
สงเคราะหผูสงูอายุในภาวะยากลําบาก จะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนตอเจาหนาที่ที่ดําเนินโครงการใหสามารถ
ดําเนินโครงการไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกหนวยงานดวยดีเสมอมา 
 
 
 
       กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 

       กรมกจิการผูสูงอายุ 
       ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 

 



สารบัญ 
                          หนา 

คํานํา  
  
1. ข้ันตอนการใหบริการตามประกาศกระทรวง พม. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน การชวยเหลือ
ผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการใหคําแนะนํา ปรึกษา 
ดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว มาตรา 11 (8) (9) 
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2. ข้ันตอนการใหบริการตามประกาศกระทรวง พม. เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน การจัดท่ีพักอาศัย  
อาหารและเคร่ืองนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางท่ัวถึง มาตรา 11 (10) 
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3. แบบฟอรมการใหบริการตามประกาศกระทรวง พม. มาตรา 11 (8) (9) (10)  

3.1    แบบคําขอ ตามประกาศกระทรวง พม. มาตรา 11 (8) (9) (10) 4 
             (แบบ สคส. 01)  
    3.2    แบบบันทกึขอมลูผูประสบปญหาตามประกาศกระทรวง พม. มาตรา 11   
             (8) (9) (10) (แบบ สคส. 02) 

5 

    3.3    แบบใบสําคัญรบัเงินตามประกาศกระทรวง พม. มาตรา 11 (8) (9) (10) 7 
             (แบบ สคส. 03)  
    3.4    แบบประเมินผลการใหบริการตามประกาศตามประกาศกระทรวง พม.   
               มาตรา 11 (8) (9) (10) 

8 

    3.5    แบบรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศกระทรวง พม. มาตรา 11 (8)  
             (9) (10) (แบบ สคส. 04) 
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ภาคผนวก 
    รายละเอียดโครงการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก 
ประจําป  2559 
    ประกาศกระทรวง พม. เร่ืองเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน การชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับ
อันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ        
ดวยกฎหมาย หรือถูกทอดท้ิง และการใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอ่ืนท่ี
เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว  
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                                สารบัญ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ประกาศกระทรวง พม. เร่ืองเร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนการจัดท่ีพักอาศัย  อาหารและ
เคร่ืองนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางท่ัวถึง 
 

 
หนา 

 
24 

 
 

    คําส่ังกรมกิจการผูสูงอายุ ท่ี 43/2558 เร่ือง มอบอํานาจใหผูอํานวยการ
กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ และหัวหนาสวนราชการ    
ในสังกัดกรมกิจการผูสูงอายุ ท่ีมีสํานักตั้งอยูในกรุงเทพมหานครแยกตางหาก
จากกรมกิจการผูสูงอายุปฏิบัติราชการแทน   
 

    คําส่ังกรมกิจการผูสูงอายุ ท่ี 94/2558 เร่ือง มอบอํานาจปฏิบัติราชการใน
ราชการบริหารสวนกลางของกรมกิจการผูสูงอายุท่ีมีสํานักงานตั้งอยูใน
ภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน 

    คําส่ังกรมกิจการผูสูงอายุ ท่ี 116/2558 เร่ือง มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
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ข้ันตอนการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ          

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (8) (9) 

 

 
ผูแจงเร่ือง 

- ผูสูงอายุทีป่ระสบปญหา 
- บุคคล/หนวยงานอ่ืนทีพ่บเห็น 

กรุงเทพมหานคร 
- กรมกิจการผูสูงอาย ุ
- ศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสงัคมผูสูงอายุ
บานบางแค 

จังหวัดอ่ืน 
- พมจ. 
- ศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสงัคม
ผูสูงอายุ  

ตรวจสอบหลักฐาน/สอบขอเทจ็จริง 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอาย ุ

จังหวัดอ่ืน : ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

หลักฐานตนฉบับพรอมสําเนา 1 ชุด และแบบคําขอ (สคส.01) 

• ผูสูงอายุแจงเรื่องเอง 
- บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหหรือ
ทะเบียนบาน 

• บุคคล/หนวยงานอ่ืนท่ีพบเห็น 
  - บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหและ
ทะเบียนบานของผูสูงอายุและผูแจงเรื่อง 

• กรณผีูสูงอายุไมมีหลักฐาน/หลักฐานไมครบ ใหมีหนังสือรับรอง
วาผูสูงอายุมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไป มีสัญชาติไทย และมีถ่ิน   
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ันจริง 
*หมายเหต ุ: ปรึกษาทางโทรศัพท ไมใชหลักฐาน 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สคส. 04 ให กรมกิจการผูสูงอายุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

นักสังคมสงเคราะหหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการให  
ความชวยเหลือตองคํานึงและใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
เบ้ืองตนในกรณีเรงดวนกอนการเรียกรับเอกสารหลักฐาน และ
บันทึกขอมูลผูประสบปญหา ลงในแบบ สคส.02 

พิจารณาใหความชวยเหลือ 

• กรณีเรงดวน – แยกผูสูงอายุ/ตรวจสุขภาพ 

• การชวยเหลือ 
 - ใหคําแนะนํา ปรึกษา โดยเจาหนาที่หรือบริการตอบรับ
ทางโทรศัพท 
 - ดําเนินคด ี
 - ฟนฟูรางกาย/จิตใจ 
 - ฝกอาชีพ 
 - เตรียมความพรอมของครอบครัว/บุคคลที่จะไปอยูดวย 
 - นําผูสูงอายสุงหนวยงานที่เก่ียวของ/ชวยเหลือตามกรณี 

  กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคม   
    ผูสูงอายบุานบางแค 

 จังหวัดอ่ืน : ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคม   
           ผูสูงอาย ุ
 - ดําเนินการอ่ืนตามสภาพปญหาและความตองการของ
ผูสูงอายุ รวมทัง้ประสานสงตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

การชวยเหลือเปนเงินโดยพิจารณาตามความจําเปน

และเหมาะสมเปนคาพาหนะเดินทาง/คาอาหาร/     

คาเครื่องนุมหม/คารักษาพยาบาล เบ้ืองตน อยางใด

อยางหน่ึง หรือรวมท้ังหมดไดเทาท่ีจายจริง ครั้งละ   

ไมเกิน 500 บาท แกผูสูงอาย ุ



ข้ันตอนการใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลําบาก ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ                    
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ที่พักอาศัย 
- ถูกทอดทิ้ง 
- ฐานะยากจน 
- ไมมีผูดูแล 
- ไมสามารถอาศัยอยูในที่พักตอไปได 
- รอเขารับการตรวจ/รักษาในสถานพยาบาล 

ฯลฯ 

อาหาร/เคร่ืองนุงหม 
- ฐานะยากจน 
- ไมมีรายได 

ย่ืนคําขอ 
- ผูสูงอายุทีป่ระสบปญหา 
- บุคคล/องคกรที่มีสวนเก่ียวข้อง 

กรุงเทพมหานคร 
- กรมกิจการผูสูงอาย ุ
- ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุบานบางแค 

จังหวัดอ่ืน 
- พมจ. 
- ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุ  

สอบขอเท็จจริง/ตรวจสอบหลกัฐาน/พิจารณาใหความชวยเหลือ 

ผูมีอํานาจอนุมัติ 

กรุงเทพมหานคร : ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอาย ุ

จังหวัดอ่ืน : ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

หลักฐานตนฉบับพรอมสําเนา 1 ชุด และแบบคําขอ (สคส.01) 

• ผูสูงอายุยื่นคําขอเอง 
- บัตรประจําตัวประชาชนหรือทะเบียนบาน 

• บุคคล/องคกรท่ีมีสวนเก่ียวของ 
  - บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบานของผูสูงอายุและ    
ผูยื่นคําขอ 

• กรณีผูสูงอายุไมมีหลักฐาน/หลักฐานไมครบ ใหมีหนังสือรับรอง
วาผูสูงอายุมีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึนไป มีสัญชาติไทย และมีถ่ิน   
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ันจริง 

 

ที่พักอาศัย 
- ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผูสูงอาย ุ
- สถานที่อ่ืนที่เหมาะสม 

ผูสูงอายุประสบปญหาความเดอืดรอนและมีความจําเปนในเร่ือง 

อาหาร/เคร่ืองนุงหม 
- ไมเกินวงเงินคร้ังละ 2,000 บาท 
- ไมเกิน 3 คร้ังตอคนตอปงบประมาณ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สคส. 04 ใหกรมกิจการผูสูงอายุ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถดัไป 

นักสังคมสงเคราะหหรือผู ท่ีไดรับ
ม อ บ ห ม า ย ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห         
ความชวยเหลือตองคํ า นึ งและ      
ใหความสําคัญกับการชวยเหลือ
เ บ้ื อ งต น ในกร ณี เ ร ง ด ว นก อ น       
การเรียกรับเอกสารหลักฐาน และ
บั น ทึ ก ข อ มู ล ผู ป ร ะ ส บ ป ญ ห า         
ลงในแบบ สคส.02 



 

แบบฟอรม 

การใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุ     

ในภาวะยากลาํบาก        

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุแหงชาติ 

พ.ศ. 2546  

มาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐) 

 

 



แบบ สคส. 01 
 

 

 

แบบคําขอรับบริการ ตามประกาศตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มาตรา 11 (8) (9) (10) 

• ขอมูลผูย่ืนคําขอ (ผูแจงเร่ือง)  

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ...................................................................... นามสกุล.........................................................................      

เลขที่บัตรประชาชน     -                -                    -         -      

ตําแหนง........................................................................................ หนวยงาน.....................................................................................................       

บานเลขที่ ............... หมูที่ .......... ตรอก ..................................... ซอย ..................................................... ถนน............................................... 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด....................................... รหัสไปรษณีย............................ 

เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรตอ .................. โทรสาร ........................................... 

• ขอมูลผูสูงอายุขอรับบริการ     

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ....................................................................... นามสกุล.........................................................................      

เลขที่บัตรประชาชน     -                -                    -         -               

บานเลขที่ ................ หมูที่ .......... ตรอก ...................................... ซอย ................................................... ถนน............................................... 

ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย........................... 

เบอรโทรศัพท ............................................... เบอรตอ .................. โทรสาร ........................................... 

ขอมูลครอบครัวผูสูงอายุ (สมาชิกในครอบครัว) 

คํานํา 

หนา

ชื่อ 

ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประชาชน 

อายุ 

ป เพศ เกี่ยวของเปน อาชีพ 
รายได     

ตอเดือน 
สุขภาพ 

  

   - -              -                   -         - 

      

  

   -           - -        -        -         - 

      

  

   -           - -        -        -         - 

      

  

   - -        -     -                   -         - 

      

  

   -        -       -                   -         - 

      

  

   -        -       -                   -         - 

      

 

• ปญหาความเดือดรอน.................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

• ความตองการชวยเหลือ .............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

วันที่แจงเร่ือง ......./........./........ 



 

แบบ สคส.02 

สําหรับเจาหนาทีก่รอกขอมูล 

 

 
 

 

 

แบบบันทกึขอมูลผูประสบปญหาตามประกาศตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มาตรา 11 (8) (9) (10) 

ประวัติผูสูงอายุ 
 

คํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ....................................................................... นามสกุล........................................................................      
เลขท่ีบตัรประชาชน     -                  -                     -         -       กรณีไมมีเน่ืองจาก .........................................................................         
วัน/เดือน/ปเกิด...................................... อายุ ......... ป เพศ ................... เชื้อชาต ิ.................... สัญชาติ ...................... ศาสนา..................... 

สถานภาพ       โสด      สมรสอยูดวยกัน สมรสแยกกันอยู      หยาราง       ไมไดสมรสแตอยูดวยกัน       หมาย(คูสมรสเสียชีวิต) 

อาชีพ .............................................................................................................  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ........................................................ บาท  
ท่ีมาของรายได        ดวยตนเอง         ผูอ่ืนให (ระบุ) .................................................................................................................................... 
 

 ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน 

 บานเลขท่ี ................ หมูท่ี .......... ตรอก ...................................... ซอย ................................................... ถนน..............................................     
 ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย...........................   
 เบอรโทรศัพท (บาน) ............................................... เบอรตอ .................. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ............................................................... 
 
 

 ที่อยูปจจุบัน      บานตนเอง        อาศัยผูอ่ืนอยู         บานเชา        อยูกับผูจาง        ไมมีท่ีอยูอาศยัเปนหลักแหลง 

      ที่อยูปจจุบันเปนที่อยูเดียวกับที่อยูตามทะเบียนบาน (กรณีเปนท่ีอยูอาศยัตามทะเบยีนบาน ขอใหทําเคร่ืองหมาย √ ใน      และขาม
ไปกรอกขอมูลอ่ืน)  
 บานเลขท่ี ................ หมูท่ี .......... ตรอก ...................................... ซอย ................................................... ถนน..............................................     
 ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต ......................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย...........................   
 เบอรโทรศัพท (บาน)  ............................................... เบอรตอ .................. เบอรโทรศัพท (มือถือ)................................................................ 
 

 

สมาชิกในครอบครัว 

ที ่ ช่ือ – สกุล 
อายุ 
(ป) 

เกี่ยวของเปน อาชีพ 
รายได 

ตอเดือน 
สุขภาพ หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
สถานที่ตรวจเย่ียม        ท่ีพักอาศัย        โรงพยาบาล         สถานีตํารวจ        อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................... 

 

 

 

ตรวจเยีย่มบานวันท่ี......../......./....... 



แบบ สคส.02 

สําหรับเจาหนาทีก่รอกขอมูล 

 

- 2 - 
 

 

ความคิดเห็นของนักสังคมสงเคราะห ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

สภาพปญหาความเดือดรอน ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................
ผลการใหความชวยเหลือ ................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................
แนวทางการชวยเหลือตอไป ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

ลงชื่อ .......................................................................... เจาหนาท่ีผูตรวจเยี่ยมบาน 

(.........................................................................) 

 ตําแหนง ....................................................................... 



(ตัวอยาง) 

 

 

 

แบบใบสําคัญรับเงินตามประกาศตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มาตรา 11 (8) (9) (10) 

       (ชื่อสวนราชการ/หนวยจายเงิน)     

                         วันท่ี...................... เดือน...................... พ.ศ. ……..…….. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ ...............................................................นามสกุล ........................................................................... 

บานเลขท่ี .............. หมูท่ี ......... ตรอก ................................... ซอย ................................................. ถนน.......................................... 

ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด..................................... รหสัไปรษณีย........................ 

เบอรโทรศัพทบาน ............................................. เบอรโทรศัพทมือถือ ...................................... โทรสาร ........................................... 

ไดรับเงินตามประกาศตามกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย (8) (9) (10)  จํานวนเงิน...................................บาท 

 

 

     (ลงนาม) .....................................................ผูรับเงิน 

                (..................................................) 

(ลงนาม) ...................................................ผูจายเงิน 

                  (..................................................) 

(ลงนาม) ........................................................พยาน 

               (.......................................................) 

(ลงนาม) ........................................................พยาน 

               (.......................................................) 

 
 

แบบ สคส. 03 



แบบประเมินผลการใหบริการตามประกาศตามกระทรวงการพฒันาสังคม                                             
และความม่ันคงของมนุษย (8) (9) (10)  

 

ชื่อหนวยงาน ............................................................................... 

วันท่ีกรอกแบบสอบถาม ............................................ เดือน ............................................ พ.ศ. ............................. 

1. ชื่อผูสูงอายุ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................... อายุ ....................... ป 

2. ท่ีอยูบานเลขท่ี ..................... หมู ............... ตรอก/ซอย ........................................... ตําบล/แขวง ..................................... 

อําเภอ/เขต .................................................  จังหวัด .................................................. โทรศัพท ............................................... 

3. อาชีพ 

( ) คาขาย   ( ) รับจาง   ( ) แมบาน   ( ) เกษตรกรรม 

( ) ไมไดทํางาน   ( ) อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

4. รายได .................................................................. บาท/เดือน 

5. ทานเคยไดรับเงินสงเคราะหผูสูงอายุจากหนวยงานใดบาง (ตอบตามความเปนจริง) 

( ) เคย    ชื่อหนวยงาน ........................................................................ 

( ) ไมเคย 

6. หลังเขารับบิการเงินสงเคราะหผูสูงอายุ ทานไดรับความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 

( ) มาก   ( ) ปานกลาง   ( ) นอย 

7. ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

........ ขอบคุณท่ีใหความรวมมือคะ ........ 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มาตรา 11 (8) (9) (10) 

ประจําเดือน .......................................................................... 

ที ่ ช่ือ-สกุล ผูย่ืนคําขอรับบรกิาร 

ตามประกาศ พม. (8) (9) (10) 

ที่อยูผูย่ืนคําขอขอรับบริการ 

ตามประกาศ พม. (8) (9) (10) 

วันที ่

รับแจง 

วันที่ลง
เย่ียมบาน 

สภาพปญหา 

ความเดือดรอน 
ผลการใหความชวยเหลือ แนวทางการชวยเหลือตอไป 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ลงชื่อ ......................................................................... ผูรายงานผล 

               (........................................................................) 

         ตําแหนง ........................................................................................ 

         เบอรตดิตอ .................................................................................... 

แบบ สคส. 04 



 

 

ภาคผนวก 





















 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เรื่อง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุน 

การจัดที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายตุามความจําเปนอยางทั่วถึง 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๑๐)  ประกอบดวยมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และขอ  ๑๑  (๕)  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนการจัด 
ที่พักอาศัย  อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุตามความจําเปนอยางทั่วถึง” 

ขอ ๒ ผูจะไดรับสิทธิตามประกาศนี้  หมายถึง  ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจําเปนในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ที่พักอาศัย 
(๒) อาหาร   
(๓) เครื่องนุงหม 
ขอ ๓ ใหบุคคลหรือองคกรที่มีสวนเกี่ยวของ  เชน  ญาติหรือผูอุปการะ  ผูนําชุมชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  สถานพยาบาล  สถานีตํารวจ  แจงหรือยื่นคําขอรับความชวยเหลือใหแกผูสูงอายุ 
ที่ประสบปญหาความเดือดรอนและมีความจําเปน  โดยยื่นคําขอ 

(๑) ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหยื่นตอกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือหนวยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด   
ขอ ๔ เมื่อไดรับคําขอตามขอ  ๓  แลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการสอบขอเท็จจริง  โดยใหมี

อํานาจในการขอหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๓๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) กรณีผูสูงอายุเปนผูยื่นคําขอดวยตนเอง  ใหนําบัตรประจําตัวประชาชน  หรือทะเบียนบาน
พรอมสําเนามาแสดง 

(๒) กรณีบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ  ยื่นคําขอรับความชวยเหลือใหผูสูงอายุ  จะตองนําหลักฐาน  
ไดแก  บัตรประจําตัวประชาชน  และทะเบียนบาน  พรอมสําเนาของผูยื่นคําขอ  และของผูสูงอายุ 
มาแสดง   

กรณีตาม  (๑)  และ  (๒)  หากผูสูงอายุไมมีหลักฐานดังกลาว  ใหมีหนังสือรับรองวาผูสูงอายุ 
มีถิ่นที่อยูในพื้นที่นั้นจริงจากนายทะเบียนทองถิ่น  พนักงานปกครอง  กํานัน  ผูใหญบาน  หรือ 
ประธานชุมชน  ตามที่ทางราชการใหการรับรองหรือแตงตั้ง  แลวแตกรณี 

การพิจารณาอนุมัติในการชวยเหลือ  ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ในจังหวัดอื่น  ใหผูวาราชการจังหวัด 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ   

แบบคําขอใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด 
ขอ ๕ ใหมีวิธีการชวยเหลือ  ดังนี้ 
(๑) ปญหาเรื่องที่พักอาศัย  ใหเขารับบริการในศูนยบริการผูสูงอายุ  หรือเขาอยูในความ

อุปการะของสถานสงเคราะหคนชรา  หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม 
(๒) ปญหาเรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุงหม  ใหพิจารณาชวยเหลือเปน 
 (ก) เงิน 
 (ข) อาหารและ/หรือเครื่องนุงหม 
การดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบความเดือดรอนเรื่องอาหารและ /หรือ

เครื่องนุงหมใหพิจารณาชวยเหลือตามความจําเปนและเหมาะสม  ไมเกินวงเงินครั้งละสองพันบาท   
และจะชวยไดไมเกินสามครั้งตอคนตอป  โดยถือตามปงบประมาณ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สรอรรถ  กลิน่ประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เร่ือง   กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการคุมครอง  การสงเสริม 

และการสนับสนุนการชวยเหลือผูสูงอายุซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  และการใหคําแนะนํา 

ปรึกษา  ดําเนินการอื่นที่เก่ียวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว 
 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  (๙)  มาตรา  ๑๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบญัญติั
ผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบขอ  ๑๑  (๓)  (๔)  ของประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  กําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการคุมครอง  การสงเสริม  และการสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูสูงอายุ  ซ่ึงไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
หรือถูกทอดทิ้ง  และการใหคําแนะนํา  ปรึกษา  ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางการแกไขปญหาครอบครัว” 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ทารุณกรรม”  หมายความวา  การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใด ๆ  จนเปนเหตุให

ผูสูงอายุเส่ือมเสียเสรีภาพ  หรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ  หรือการกระทําความผิดทางเพศตอผูสูงอายุ  
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพจิต  หรือพฤติกรรมของผูสูงอายุ  สภาพสังคม  ส่ิงแวดลอม  หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  ไมวาผูสูงอายุนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย”  หมายความวา 
(๑) การหลอกลวง  การกลาวเท็จ  หรือใหผูสูงอายุกระทําการใด ๆ  เพื่อใหไดประโยชนจาก

ผูสูงอายุ  หรือ 
(๒) การใชใหผูสูงอายุกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ  

หรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี  ทั้งนี้  ไมวาผูสูงอายุจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
“ทอดทิ้ง”  หมายความวา  ละเลยไมเอาใจใสดูแล  หรือไมดูแลเปนระยะเวลานานอันอาจจะเกิดอันตราย

ตอกายหรือจิตใจของผูสูงอายุ 
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ขอ ๓ ผูสูงอายุที่ถูกทารุณกรรม  หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  
หรือผูใดที่พบเห็นผูสูงอายุถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย  หรือถูกทอดทิ้ง  
ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหแจงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ที่เกี่ยวของ  เพื่อประสานงานใหนกัสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหแจงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  หรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  หรือหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ  เพื่อประสานงาน 
ใหนักสังคมสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหการชวยเหลือตอไป 

ขอ ๔ การดําเนินการชวยเหลือใหดําเนินการดวยวิธีการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีผูสูงอายุถูกทารุณกรรม 
 (ก) ใหแยกผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่อื่นซ่ึงมีความปลอดภัย  ทั้งนี้โดยคํานึงถึง

ความสมัครใจของผูสูงอายุเปนสําคัญ 
 (ข) นําผูสูงอายุไปตรวจสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
 (ค) สอบถามขอเท็จจริง  พฤติการณของการถูกทารุณกรรม 
 (ง) กรณีการทารุณกรรมเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลภายนอกใหแจงความ 

ตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด  โดยรวบรวมพยานหลักฐานอันเกิดจาก 
การตรวจรางกาย  หรือจากการสอบขอเท็จจริงสงพนักงานสอบสวนดวย 

 (จ) กรณีการทารุณกรรมเกิดจากการกระทําของบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยูดวย  และเปนเร่ืองไมรายแรง  ใหนักสังคมสงเคราะหใหคําแนะนําแกครอบครัว  หรือบุคคล 
ที่ผูสูงอายุอยูดวย  เพื่อทําความเขาใจใหสามารถดูแลผูสูงอายุมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก  แตถาเปนกรณีที่
การกระทําทารุณกรรมที่รายแรงใหดําเนินการตาม  (ง)  โดยอนุโลม 

 (ฉ) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย  สภาพจิตใจของผูสูงอายุ  ใหกลับไปสูสภาวะปกติ  และ
สรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยในกรณีที่ไมสามารถ
ฟนฟูความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวหรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวยได  ใหดําเนินการ
นําสงผูสูงอายุเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะหคนชรา  เวนแตผูสูงอายุไมยินยอม 

(๒) กรณีผูสูงอายุถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 (ก) ใหนําผูสูงอายุไปพักอาศัยในสถานที่ปลอดภัยตามความเหมาะสม 
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 (ข) สอบขอเท็จจริง  และพฤติการณของการถูกแสวงหาประโยชน  และกรณีจําเปน 
ใหดําเนินการประสานงานเพื่อจัดใหมีการตรวจสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต 

  การสอบขอเท็จจริงใหรวมถึงการสอบขอเท็จจริงถึงบุคคลหรือกลุมบุคคล  ซ่ึงเปนตัวการ
หรือเปนนายหนาในการนําผูสูงอายุมาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

  ในกรณีที่ผูสูงอายุถูกบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนความผิด
ทางอาญา  ใหแจงความตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด 

 (ค) ใหการฟนฟูสภาพรางกาย  สภาพจิตใจ  หรือฝกอาชีพใหผูสูงอายุตามความตองการ
และความเหมาะสม 

 (ง) กรณีผูสูงอายุประสงคจะกลับไปอยูกับครอบครัวหรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุมีความประสงค
จะไปอยูดวย  ก็ใหดําเนินการเตรียมความพรอมของครอบครัว 

(๓) กรณีผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง 
 (ก) ในทองที่กรุงเทพมหานคร  ใหหนวยงานรับเร่ืองนําผูสูงอายุสงบานพักฉุกเฉินของ

ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงของกรุงเทพมหานคร  เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง  สืบหาญาติ  
หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป 

 (ข) ในจังหวัดอื่น  ใหหนวยงานรับเร่ืองนําผูสูงอายุสงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด  หรือบานพักเด็กและครอบครัว  หรือบานพักฉุกเฉิน  เพื่อดําเนินการสอบขอเท็จจริง  
สืบหาญาติ  หรือใหการชวยเหลือตามควรแกกรณีตอไป 

ในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหชวยเปนเงินไดตามความจําเปน
และเหมาะสมเปนคาพาหนะเดินทาง  คาอาหาร  คาเครื่องนุงหม  หรือคารักษาพยาบาลเบื้องตนไดเทาที่จายจริง
คร้ังละไมเกินหารอยบาท 

การอนุมัติใหการชวยเหลือในทองที่กรุงเทพมหานครเปนอํานาจของอธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  ในจังหวัดอื่นเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  หรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ การดําเนินการชวยเหลือใด ๆ  ใหคํานึงถึงการมีสวนรวม  และความสัมพันธอนัดีระหวาง
ครอบครัว  ชุมชน  หรือบุคคลที่ผูสูงอายุอาศัยอยูดวย  เพื่อใหผูสูงอายุสามารถกลับไปอยูกับครอบครัว  
ชุมชน  หรือบุคคลซ่ึงผูสูงอายุอาศัยอยูดวย  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูสูงอายุเปนสําคัญ 
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ขอ ๖ การใหคําแนะนํา  ปรึกษา  หรือการดําเนินการอื่นใดในการแกไขปญหาครอบครัวรวมทัง้
ปรึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับคดีและเร่ืองสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ  อันควรไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  
สามารถติดตอขอรับคําปรึกษาไดจากงานสังคมสงเคราะห  งานใหคําปรึกษาปญหาทางครอบครัวและ
ปญหาชีวิต  คลินิกใหคําปรึกษา  บริการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท  หรือบริการอื่นของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 

กรณีที่ เห็นวาผูสูงอายุเดือดรอนและจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น 
ใหดําเนินการประสานสงตอการดําเนินงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

ขอ ๗ ใหอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการสอดสองดูแล
ผูสูงอายุในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบ  และเปนเครือขายในการคุมครองทางสังคมดานผูสูงอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ประชา  มาลีนนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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