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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการขอทาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  พุทธศักราช  ๒๔๘๔ 
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการปฏิบัติอันเป็นกิจวัตรตามศาสนา 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  การช่วยเหลือ  การบําบัดรักษา  การฟื้นฟู

สภาพร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ทําการขอทาน 
“สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต”  หมายความว่า  สถานที่ที่รัฐมนตรีประกาศจัดตั้งไว้

สําหรับให้การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการควบคุมการขอทาน 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า 
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(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล   
(๓) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา   
(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือหัวหน้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สําหรับในเขตองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่มิใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้หมายความรวมถึงพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  
อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  
อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินแปดคนเป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมพัฒนาสังคม 
และสวัสดิการไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  ให้แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาสังคม  หรือการจัดสวัสดิการสังคม  
และไม่เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  เว้นแต่ 
เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากภาคประชาสังคมไม่น้อยกว่าสี่คน 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก   
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) เป็นข้าราชการที่มีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  

เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา 
(๕) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ทําการขอทาน  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทาน  รวมทั้งการดําเนินการกับผู้แสวงหาประโยชน์
จากการขอทานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมาตรการ
เก่ียวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน 

(๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลในการควบคุมการขอทาน  แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๔) ออกระเบียบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการเก่ียวกับการแสดงความสามารถ  และการช่วยเหลือ

ผู้ทําการขอทาน  ตลอดจนระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
ระเบียบของคณะกรรมการนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัด
และคณะอนุกรรมการอื่น  เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

องค์ประกอบ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  และการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของ
คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๒ ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   ทําหน้าที่ช่วยเหลือและอํานวยการ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  งานประชุม  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ  และรวบรวมข้อมูล  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนางานเก่ียวกับการควบคุมการขอทาน
และคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน   
และองค์กรภาคเอกชนอื่น  เพื่อดําเนินการจัดทํานโยบายและมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการขอทาน 
และคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทานเสนอต่อคณะกรรมการ  และดําเนินการให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน 

(๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  รายละเอียดของนโยบาย  และมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการขอทาน
และคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน 

(๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
เก่ียวกับการควบคุมการขอทานและคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๓ ห้ามบุคคลใดทําการขอทาน 
การกระทําอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขอทาน 
(๑) การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา  ข้อความ  

หรือการแสดงกิริยาอาการใด 
(๒) การกระทําด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ 
การแสดงความสามารถ  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด  เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือ

ทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง  การขอเงินหรือทรัพย์สินกันฐานญาติมิตร  หรือการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมการเรี่ยไร  ไม่ถือว่าเป็นการขอทานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถ  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือ 
การแสดงอ่ืนใด  ตามมาตรา  ๑๓  วรรคสาม  ให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด  และเม่ือจะแสดงความสามารถในพ้ืนที่ใด  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่นั้น  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ได้รับแจ้งแล้ว  ให้ออกใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้   
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ประกาศเป็นการทั่วไปเพื่อกําหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่ใดอันเป็น 
ที่สาธารณะ  วันเวลา  การใช้อุปกรณ์  หรือสิ่งอื่นใด  ให้ใช้ในการแสดงความสามารถ   

ผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนตามวรรคหน่ึง  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 
มีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดหรือเลิกกระทําการดังกล่าวได้ 

มาตรา ๑๕ เม่ือปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้ซึ่งฝ่าฝืนนั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทําการคัดกรอง  
และหากการคัดกรองพบว่าผู้ทําการขอทานเป็นเด็ก  หญิงมีครรภ์  ผู้สูงอายุ  คนวิกลจริต  คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ  ที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตามกฎหมายเฉพาะเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๖ เม่ือปรากฏจากการคัดกรองว่าผู้ทําการขอทานไม่ใช่บุคคลตามมาตรา  ๑๕   
แต่เป็นบุคคลซ่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น  
หรืออยู่ในสภาวะยากลําบาก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ 

การเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นหรือเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ทําการขอทาน  

พนักงานเจ้าหน้าที่จะไม่ส่งตัวผู้นั้นไปเพื่อดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะ  และให้ผู้ทําการขอทานผู้นั้นได้รับ
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปก็ได้ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีผู้ทําการขอทานยอมปฏิบัติตามการดําเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายเฉพาะหรือยอมอยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ผู้ทําการขอทานผู้นั้น  พ้นจาก
ความผิดตามมาตรา  ๑๙ 

มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๓  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๐ กรณีผู้ทําการขอทานได้ยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว  ต่อมาผู้ทําการขอทานผู้นั้นไม่ยอมรับการคุ้มครอง 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้ออกไปจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด  อันเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืน
มาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลัง
ประทุษร้าย  หรือโดยมีหรือใช้อาวุธ  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสี่ปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๒ ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทําการขอทานโดยการใช้  จ้าง  วาน  สนับสนุน   
ยุยงส่งเสริม  หรือกระทําด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นทําการขอทาน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี   
หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  เป็นการกระทําดังต่อไปนี้  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) กระทําต่อหญิงมีครรภ์  ผู้สูงอายุ  คนวิกลจริต  คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้เจ็บป่วย 
(๒) ร่วมกันกระทําหรือกระทํากับบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
(๓) กระทําโดยนําผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทานในราชอาณาจักร 
(๔) กระทําโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของผู้ทําการขอทาน 
(๕) กระทําโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๖) กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลหรือให้คําปรึกษาบุคคลตาม  (๑) 
ความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  (๑)  (๒)  และ  (๔)  ไม่ใช้บังคับกับการกระทําระหว่างบุพการี

และผู้สืบสันดาน 
มาตรา ๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือ 

ปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้   
และเม่ือผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๒๔ ให้สถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  เป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้   

มาตรา ๒๕ ผู้ซึ่งถูกส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ซึ่งรับการสงเคราะห์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับการคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ การดําเนินการออกระเบียบโดยคณะกรรมการตามมาตรา  ๙  เพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ 

มาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และประกาศจัดตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน  
พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ได้ใช้บังคับมานานแล้ว  บทบัญญัติเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ทําการขอทานตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  สมควรให้มีการจัดระเบียบเก่ียวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ทําการขอทาน  การควบคุมการขอทาน  และแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทําการขอทาน  ทั้งน้ี  
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  อีกทั้งสมควรกําหนดความผิด
ทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย  ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจ 
ของบุคคลอ่ืน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


