
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย 

วาดวย วิธีการใหการสงเคราะหเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจึงวางระเบียบไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนษุย วาดวยวิธีการใหการสงเคราะหเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผู

รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ใหระเบียบวาดวยการสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน และระเบียบวาดวยการ
สงเคราะหเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

การสืบเสาะพินิจ และการรายงาน 
   

 
ขอ ๔  การสงเคราะหเด็กตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ี

ดําเนินการสืบเสาะพินิจคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาความเดือดรอนของเด็กและ
ครอบครัว และการบันทึกประวัติรวมถึงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานขั้นต่ําที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงนํามาวิเคราะห วินิจฉัย หาสาเหตุของปญหา รวมถึงแนวทางการ
สงเคราะหที่เหมาะสม 

พนักงานเจาหนาที่อาจขอขอมูลที่จําเปนและเห็นวาเปนประโยชนสําหรับนํามา
ประกอบแนวทางการสงเคราะหเด็ก ท้ังจากครอบครัว ญาติพี่นอง ชุมชน หนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนรวมทั้งสถานที่อื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็ก 

การรายงานเพื่อการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ ใหประกอบดวยขอเท็จจริงและ
ความเห็น ดังตอไปน้ี 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๗/พ๑๔๔ง/๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) รายละเอียดเก่ียวกับสภาวะดานรางกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก และ
บุคคลท่ีเด็กอาศัยอยูดวย 

(๒) การวินิจฉัยถึงสภาวะตาม (๑) ใหนํามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงมาเปนเกณฑในการวินิจฉัย 

(๓) สาเหตุที่เด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะห 
(๔) กําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งตอง

มีความเห็นของนักสังคมสงเคราะหหรือแพทยประกอบรายงาน 
(๕) การกําหนดวิธีการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) ตอง

มีหนังสือแสดงความยินยอมจากผูปกครองหรือการใหความยินยอมดวยวาจามาดวย กรณีที่
ผูปกครองไมใหความยินยอมหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหทําบันทึกถึงสาเหตุของการไมให
ความยินยอม หรือสาเหตุที่ไมอาจใหความยินยอมนั้นพรอมดวยความเห็นของผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห และการแพทยดวย 

 
ขอ ๕  รายละเอียดเก่ียวกับการรายงานตามขอ ๔ (๑) ใหรวมถึง 
(๑) เด็ก 
(ก) พฤติกรรม บุคลิกภาพ การศึกษา 
(ข) การพัฒนาบุคลิกภาพ รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม จริยธรรม และ

ครอบครัวของเด็ก 
(ค) ทักษะตางๆ ในการดําเนินชีวิต ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว

โดยเฉพาะอยางย่ิงระหวางเด็กกับบุคคลในครอบครัว 
(๒) บุคคลที่เกี่ยวของ 
การศึกษา อาชีพ ฐานะ รายได สุขภาพ สถานภาพทางกฎหมาย และ

ความสัมพันธกับเด็ก 
(๓) สภาพแวดลอม 
(ก) ที่พักอาศัย สุขอนามัยของที่พักอาศัย 
(ข) ชุมชน และการบริการทางสังคมของชุมชน เชน บริการทางการแพทย 

การศึกษา กีฬา นันทนาการ และการสังคมสงเคราะห 
 
ขอ ๖  การวินิจฉัยและคนหาสาเหตุท่ีทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการ

สงเคราะห ตามขอ ๔ (๓) ใหพนักงานเจาหนาท่ีรวบรวมบันทึกขอเท็จจริงและความเห็นของนัก
สังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา แพทย นักกฎหมาย หรือนักวิชาการอื่นทางดานเด็ก นํามาประมวล
แลววินิจฉัยถึงมูลเหตุดังกลาวขางตน ประกอบไวในรายงานที่จะสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น
ดวย 

 
ขอ ๗  หนังสือยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่

ปลัดกระทรวงกําหนดทายระเบียบนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๘  การใหความยินยอมดวยวาจาใหกระทําตอหนาพยานอยางนอยสองคน

และใหพนักงานเจาหนาท่ีจัดทําบันทึกการใหความยินยอมนั้นตามแบบทายระเบียบนี้เพื่อนําเสนอ
ประกอบรายงานตามขอ ๔ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ 

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเปนผูปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย 
(๒) ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับเด็ก รวมท้ังนิติสัมพันธหากมี เชน เปน

ผูใชอํานาจปกครอง 
(๓) สาเหตุที่เด็กจําตองไดรับการสงเคราะหโดยสรุป 
(๔) วิธีการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๔) (๕) (๖) หรอื (๗) โดยสรุป 
 
ขอ ๙  พนักงานเจาหนาท่ีอาจทบทวนเง่ือนไขและวิธีการสงเคราะหเด็กแลว

รายงานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสงเคราะหให
สอดคลองกับสภาวะของเด็กและครอบครวั 

 
หมวด ๒ 

การสงเคราะหเด็กและครอบครัว 
   

 
ขอ ๑๐  การสงเคราะหเด็กและครอบครัว หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กอาจ

กระทําไดหลายวิธี โดยพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสม ดังตอไปน้ี 
(๑) การสงเคราะหเกี่ยวกับ 
(ก) ชวยเปนคาเล้ียงดู คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นๆ สําหรับเด็ก 
(ข) ชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา และอุปกรณการศึกษาสําหรับเด็ก 
(ค) ชวยเหลือครอบครัวของเด็กในกรณีที่ปญหาความเดือดรอนของครอบครัว

นั้นกระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เชน ใหเงินเปนทุนประกอบอาชีพ คา
รักษาพยาบาลและอ่ืนๆ 

(ง) ชวยเหลือเปนคากายอุปกรณแกเด็กพิการและทุพพลภาพตามความเห็นและ
คําวินิจฉัยของแพทย รวมทั้งอุปกรณทางการแพทยที่จะชวยปองกันและแกไขความพิการของเด็ก 

(๒) ใหการสงเคราะหเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เชน มุง ผาหมนอน นม
สําหรับเลี้ยงดูเด็กและอื่นๆ 

(๓) ใหความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการอุปการะเลี้ยงดู
เด็กใหไดตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไวในกฎกระทรวง รวมถึงการสรางความสัมพันธท่ีดีภายใน
ครอบครัว 

(๔) ใหบริการในการฟนฟูสภาพครอบครัว 
(๕) ใหการสงเคราะหดานคําแนะนําปรึกษาและบริการอืน่ๆ ที่เหมาะสม 
 

หมวด ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใหเด็กเปนบุตรบุญธรรมและการสงเคราะหเด็กในครอบครัวอุปถัมภ 
   

 
ขอ ๑๑  การดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นให

ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
 
ขอ ๑๒  บุคคลที่สมควรไดรับอนุญาตใหเปนผูอุปการะเล้ียงดูเด็กในลักษณะของ

ครอบครัวอุปถัมภ จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบรูณ และมีอายุ

มากกวาเด็กไมนอยกวาสิบหาป 
(๒) มีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงและท่ีอยูน้ันตองถูกสุขลักษณะอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีดี 
(๓) มีอุปนิสัยและความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนผูอุปการะเด็ก 
(๔) มีสุขภาพสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ 
(๕) มีเวลาในการดูแลเด็ก และไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกในครอบครัวที่จะ

รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดู 
(๖) มีทรัพยสินและรายไดท่ีแนนอนสามารถใหการอุปการะแกเด็กได 
(๗) ไมมีประวัติเคยกระทําความผิดทางอาญาจนไดรับโทษจําคุก เวนแตใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งไมเคยถูกกลาวหาวากระทําผิดตอ
เด็กหรือบุคคลในครอบครัว และไมมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงตอบุคคลอื่นหรือประพฤติผิด
ศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม 

(๘) มีความสามารถในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง 

(๙) เปนผูมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็ก จิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก 
 
ขอ ๑๓  ใหพนักงานเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

ครอบครัวอาสาสมัครซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ หรือสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีขึ้นทะเบียนไวเพื่อรับเด็ก
ไวอุปการะตามมาตรา ๓๓ (๔) 

 
ขอ ๑๔  การสงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถมัภหรือสถานรับเลี้ยง

เด็กตามหมวดนี้ ใหปลัดกระทรวง หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีท่ีผูปกครองยินยอม ตองมีหนังสือยินยอมตามขอ ๗ หรือบันทึก
ยินยอมดวยวาจาตามขอ ๘ แลวแตกรณี 

(๒) กรณีผูปกครองไมยินยอมโดยไมมีเหตุอันควร หรือไมอาจใหความยินยอม
ไดตองพิจารณาจากความเห็นพรอมเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองนําเด็กสงเขารบัการสงเคราะห



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากพนักงานเจาหนาท่ี พรอมรายงานความเห็นของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห
และการแพทย เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ดวย 

(๓) ในการสงเด็กไปรับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
อาจพิจารณาชวยเหลือคาเลี้ยงดูเด็กแกครอบครัวอุปถัมภหรือชวยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค
สําหรับเด็กตามความจําเปนก็ได 

(๔) กําหนดระยะเวลาในการสงเด็กเขาอุปการะ รวมท้ังมีอํานาจในการขยายหรือ
ยนระยะเวลา ที่กําหนด 

 
ขอ ๑๕  ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ติดตาม

เยี่ยมเยียนเด็กและครอบครัวอุปถัมภ หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเปนประจํา อยางนอยปละสามครั้ง 
และใหรายงานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๖  ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจส่ังให

ครอบครัวอุปถัมภ หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก คืนเด็กใหแกพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูปกครองเด็ก ใน
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ครอบครัวอุปถัมภ หรือสถานรับเล้ียงเด็กไมสามารถเล้ียงดูเด็กได หรือการ
เลี้ยงดูไมเหมาะสม 

(๒) ครอบครัวอุปถัมภ หรือสถานรับเล้ียงเด็ก มีความตองการจะคืนเด็ก 
(๓) บิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กมีความพรอมและตองการจะรับเด็กไป

อุปการะ 
 

หมวด ๔ 
การสงเด็กเขาอุปการะในสถานแรกรบั สถานสงเคราะห 

หรือสถานพัฒนาและฟนฟู 
   

 
ขอ ๑๗  การสงเด็กเขารับการสงเคราะหในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห และ

สถานพัฒนาและฟนฟู ใหนําความในขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๘  การแจงความประสงคขอสงเด็กเขาอุปการะในสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) และ (๗) ในกรณีที่เด็กและ
ครอบครัวมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอท่ีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สวนผูท่ีมีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในจังหวัดอ่ืนใหย่ืนคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด หรือยื่นคําขอท่ีสถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน
พัฒนาและฟนฟู โดยตรง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๙  ใหพนักงานเจาหนาท่ี ดําเนินการตามมาตรา ๓๐ (๔) เพื่อใหผูปกครอง
สวัสดิภาพสงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรอืความ
ประพฤติของเด็กสําหรับจัดทํารายงานเกี่ยวกับการสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการสงเคราะหเด็กและครอบครัว ตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วัลลภ  พลอยทับทิม 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หนังสือยินยอมของผูปกครองใหเด็กเขารับการสงเคราะห 
   

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณี/พิมพ 
๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/สุนันทา/ตรวจ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
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