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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน
พุทธศักราช ๒๔๘๔

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค
(ตามประกาศประธานสภาผูแ ทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
อาทิตยทิพอาภา
พล.อ.พิชเยนทรโยธิน
ตราไว ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
เปนปที่ ๘ ในรัชกาลปจจุบนั
โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรมีกฎหมายควบคุมการขอทาน
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขนึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภาผูแทนราษฎร ดั่งตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ใี้ หเรียกวา “พระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน
พุทธศักราช ๒๔๘๔”
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินตี้ ั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป แตจะใชในทองที่ใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตนิ ี้เปนตนไป ใหยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย
กฎ และขอบังคับอื่น ในสวนที่มีบัญญัตไิ วแลวในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือซึ่งแยงตอบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การปฏิบัติ อันเปนกิจวัตรตามลัทธิศาสนาไมอยูในบังคับแหง
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีแหงกรมซึง่ รัฐมนตรีกําหนดใหมีหนาทีป่ ฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจและ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใ หญ ตามความหมายที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหหมายความตลอดถึงบุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานทีซ่ ึ่งรัฐมนตรีกําหนด หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดําเนินการควบคุมตามบทแหงพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๖ หามมิใหบุคคลใดทําการขอทาน
การขอทรัพยสินของผูอื่นโดยมิไดทําการงานอยางใด หรือใหทรัพยสินสิ่งใดตอบ
แทน และมิใชเปนการขอกันในฐานญาติมติ รนั้น ใหถือวาเปนการขอทาน
การขับรอง การดีดสีตีเปา การแสดงการเลนตาง ๆ หรือการกระทําอยางอื่นใน
ทํานองเดียวกันนั้น เมื่อมิไดมีขอตกลงโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเรียกเก็บคาฟงคาดู แตขอรับ
ทรัพยสินตามแตผูฟงผูด ูจะสมัครใจใหนนั้ ไมใหรับฟงเปนขอแกตัววาไมไดทาํ การขอทานตาม
บทบัญญัติแหงมาตรานี้
มาตรา ๗ เมือ่ ปรากฏจากการสอบสวนวา ผูใดทําการขอทาน และผูนนั้ เปน
คนชราภาพหรือเปนคนวิกลจริต พิการ หรือเปนคนมีโรค ซึ่งไมสามารถประกอบการอาชีพอยาง
ใด และไมมีทางเลี้ยงชีพอยางอื่น ทั้งไมมญ
ี าติมิตรอุปการะเลี้ยงดู ก็ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวไป
ยังสถานสงเคราะห
มาตรา ๘ เมือ่ ปรากฏจากการสอบสวนวา ผูที่ทําการขอทานไมอยูใ นลักษณะดั่ง
บัญญัตไิ วในมาตรา ๗ ก็ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งใหไปติดตอกับสํานักงานจัดหางานของรัฐบาล
เพื่อไดรับความชวยเหลือจากสถานที่ดั่งกลาวนั้นตอไป
ถาภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวนั ที่ไดรับคําสั่งดั่งกลาวในวรรคกอน ผูรับ
คําสั่งหาไดไปติดตอกับสถานที่ตามคําสั่งนั้นไมกด็ ี ไปติดตอแลวแตไมยอมรับการชวยเหลือโดยไม
มีเหตุอันสมควรเปนขอแกตวั ก็ดี หรือไดรับการชวยเหลือแลว ตอมาไดละทิ้งการชวยเหลือนั้นเสีย
ก็ดี หรือใชอุบายดวยประการใด หลีกเลี่ยงไมยอมทําการงานหรือรับการชวยเหลือซึ่งทางการแหง
สถานที่ที่กลาวแลว ไดจัดการชวยเหลือใหมีงานทํา หรือมีที่อยูกินอาศัยก็ดี และปรากฏวาผูนนั้ ได

กระทําการขอทานอีก ใหพนักงานเจาหนาที่สงตัวไปยังแหลงประกอบการงาน ตามนัยแหง
กฎหมายวาดวยการจัดหางานใหผไู รอาชีพ
มาตรา ๙ ผูทถี่ ูกสงไปยังสถานสงเคราะหนั้นอยูในอํานาจการควบคุมของอธิบดี
อธิบดีอาจมอบหมายใหขาหลวงประจําจังหวัดหรือนายกเทศมนตรีเปนผูมีอาํ นาจควบคุมตอไปอีก
ชั้นหนึ่งได
ถาปรากฏวา ผูที่ถูกสงไปยังสถานสงเคราะหนั้นมีที่อาศัยและทางดํารงชีพ
พอสมควรแกอัตตภาพ ใหอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาปลอยตัวไป ถาบุคคลนั้นเปน
โรคเรื้อน วัณโรค หรือโรคติดตออันตรายจะตองมีหลักฐานแสดงใหเปนที่พอใจดวยวา ไดพนเขต
ระยะติดตอแพรหลายแลว หรือเมื่อปลอยตัวไปแลวจะไปอยูในที่ซึ่งมีขอบเขตจํากัดการแพรหลาย
ของโรคดังวานั้น
มาตรา ๑๐ อธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจะสั่งใหผูที่อยูในสถานสงเคราะหทํา
การงานตามทีเ่ ห็นสมควร หรือจะสงไปทําการงานที่อื่นก็ได
มาตรา ๑๑ ถาผูที่ถูกสงไปยังสถานสงเคราะหหรือที่อื่นใดเปนโรคเรื้อน หรือวัณ
โรคหรือโรคติดตออันตราย ใหแยกการควบคุมผูน ั้นไวเพื่อปองกันมิใหโรคนั้นแพรหลายและ
ติดตอ
มาตรา ๑๒ ใหอธิบดีตราขอบังคับกําหนดวินัยแหงความประพฤติขึ้น
โทษทางวินัยพึงทําไดไมเกินกวาที่กําหนดไว ดั่งตอไปนี้ คือ
(ก) ขัง หรือขังหองมืด
(ข) ตัดหรือลดประโยชนอนั จัดขึ้นเพื่อดําเนินการควบคุม
มาตรา ๑๓ ผูที่ถูกสงตัวไปยังสถานสงเคราะหหรือที่อื่นใด ไมไปหรือหลบหนี
จากสถานที่นนั้ มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งรอยบาท หรือจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือทั้งปรับทั้งจํา
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย*รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และมีอํานาจกําหนดกรมในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย*ใหมีหนาที่ควบคุมดําเนินการปฏิบัติ กับมีอาํ นาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔๓ ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ใหแกไข
คําวา “กระทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” และคํา
วา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิ ังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํ รงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหิ นาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตา งๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาทีท่ ี่โอนไปดวย ฉะนัน้ เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกี ารโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูด ํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบตั ิหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้

