
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 
 
 

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ว่าด้วย วิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ว่าด้วย วิธีการดําเนินงานของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“เด็ก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
“ผู้ปกครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า ผู้ปกครองสวัสดิภาพสถานแรกรับผู้ปกครอง

สวัสดิภาพสถานสงเคราะห์ ผู้ปกครองสวัสดิภาพสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และผู้ปกครองสวัสดิภาพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู 

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

 
ข้อ ๕  การจัดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
กําหนดได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

 
ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รักษาการ

ตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง/หน้า ๑๐/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



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 
 
 

บททั่วไป 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

ผู้ปกครองสวัสดิภาพ 
   

 
ข้อ ๗  ผู้ปกครองสวัสดิภาพ ต้องมีคุณสมบัติและได้รับการแต่งต้ังตามกฎกระทรวง 

ที่ออกโดยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งนอกจากจะมีอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้วให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ปกครองดูแลเด็ก และบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของสถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

(๒) ดูแลเด็กด้วยความเอาใจใส่ 
(๓) อบรมสั่งสอนเด็กเกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรมอันดี 
(๔) จัดให้มีทะเบียนรับ และจําหน่ายเด็ก บันทึกกระบวนการดําเนินการพร้อมจัดทํา

ประวัติประจําตัวเด็ก และรวบรวมสถิติข้อมูลต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน 
(๕) ทบทวนวิธีการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ เงื่อนไข และเวลาในการ

สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๖) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลเด็กซึ่งพ้นจากอุปการะไปแล้ว 
(๗) กํากับ ดูแล บํารุงรักษาบริเวณอาคาร และสถานที่ของสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้มีความปลอดภัย 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
   

 
ข้อ ๘  ผู้ปฏิบัติงานตามตําแหน่งที่กําหนด ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) นักสังคมสงเคราะห์ ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ด้านสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา 
จิตวิทยา หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

(๒) นักจิตวิทยา ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านจิตวิทยาหรือด้านอื่น
ที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ หรือได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่า
กว่านี้ ด้านจิตวิทยา หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

(๓) นิติกร ได้รับปริญญาตรี เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านกฎหมาย 
(๔) นักกายภาพบําบัด ได้รับปริญญาตรี เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านกายภาพบําบัด 

หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้หรือได้รับปริญญาโท เทียบ



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 
 
 

ได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านกายภาพบําบัด หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนี้ได้ 

(๕) พยาบาล ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ด้านการพยาบาลและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือด้านอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 

(๖) พ่ีเลี้ยง ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) 
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้และมีความรู้ความสามารถ
และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งทุกตําแหน่ง หรือบางตําแหน่งที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ 

 
ข้อ ๙  ผู้ปฏิบัติงาน ต้องปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความเมตตากรุณา และให้ความเป็นธรรมกับเด็กโดยเสมอภาคภายในกฎ 

ข้อบังคับและระเบียบของสถานที่นั้น 
(๒) สุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก 
(๓) ไม่เรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ปกครองหรือเด็กโดยมิชอบ 
(๔) ไม่เล่นการพนันในบริเวณสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ

ภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) ไม่เสพสุราหรือสิ่งมึนเมาหรือใช้สารเสพติดในบริเวณที่พักอาศัยของเด็กโดย

เด็ดขาด 
(๖) การลงโทษเด็กด้วยวิธีการใด ๆ จะกระทํามิได้ เว้นแต่กระทําเท่าที่สมควรเพื่อ

อบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
(๗) ห้ามมิให้มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาวกับเด็ก 
(๘) การรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความ

เสียหายใดๆ อันจะเกิดขึ้นแก่เด็ก 
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพกําหนด 
 

หมวด ๒ 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

สถานแรกรับ 
   

 
ข้อ ๑๐  สถานแรกรับ ต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 



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 
 
 

(๑) รับเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายไว้
ปกครองดูแลช่ัวคราวไม่เกินสามเดือน 

(๒) ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
รวมถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะบุคคลแวดล้อมสําคัญของเด็ก รวมทั้งมูลเหตุที่
ทําให้เด็กอยู่ในสภาวะที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพและรายงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
การค้นหา รวบรวมข้อเท็จจริงต้องวินิจฉัยตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา และ
กฎหมาย รวมทั้งหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา 

(๕) จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และดําเนินการรักษาเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูแก่เด็ก 

(๖) จัดที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและของใช้ที่จําเป็นตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเป็นสําคัญ 

(๗) จัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  

(๘) ส่งเด็กที่ได้ดําเนินการตาม (๒) (๓) และ (๔) แล้ว ให้แก่ครอบครัวหรือนําส่ง
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือสถานอื่นใดตามความเหมาะสม
กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๙) เมื่อเห็นสมควรอาจขอให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก 

(๑๐) ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือผู้ปกครองในกรณีที่เด็กจําต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๑๑) ดําเนินการให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของเด็ก
ตามกฎหมาย 

 
ข้อ ๑๑  สถานแรกรับ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักสังคมสงเคราะห์ 

(ก) รวบรวมข้อเท็จจริงจากการสัมภาษณ์ สังเกต และจากเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เกี่ยวกับการถูกกระทํา ประวัติเด็ก บุคคล สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก 

(ข) นําข้อมูลที่ได้มาประเมินสภาวะและความต้องการของเด็กและครอบครัว 
(ค) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับหน่วยงาน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกสถานแรกรับ เพื่อร่วมค้นหาข้อเท็จจริง ประเมิน บําบัดฟ้ืนฟู ส่งต่อความ
รับผิดชอบพร้อมข้อมูล ส่งเด็กคืนสู่สังคม ป้องกันและตรวจสอบติดตามเด็กอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่อยู่
ในความปกครองดูแล 



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 
 
 

(ง) ให้การสงเคราะห์แก่ครอบครัว เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตาม
มาตรฐานขั้นตํ่า 

(จ) ประสานงานกับองค์กรที่มีนักกฎหมายให้บริการเพื่อดําเนินการทาง
กฎหมายให้แก่เด็กทั้งการปกป้อง คุ้มครอง และการดําเนินคดีต่อผู้กระทํา 

(ฉ) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะทางสังคมทั้งรายบุคคลและกลุ่มเพื่อการบําบัด
ฟ้ืนฟูเบื้องต้นให้แก่เด็กในความปกครองดูแล 

(ช) บันทึกข้อมูล รวมทั้งสรุปรวบรวมผลการดําเนินกิจกรรมที่ได้ทํากับเด็ก และ
ครอบครัว 

(ซ) จัดหาสถานที่ หรือบุคคลที่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือหลังจากที่เด็ก
พ้นจากความปกครองดูแล 

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 
(๒) นักจิตวิทยา 

(ก) ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ การบันทึกของผู้
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบันทึกที่เจ้าหน้าที่สถานแรกรับจัดทําขึ้น บันทึกสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมที่ได้ทํากับเด็กและครอบครัว และส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ประเมินสภาวะด้านจิตใจเด็กและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
(ค) ส่งตัวเด็กรับการตรวจสุขภาพจิตและทําแบบทดสอบทางจิตวิทยาและ

เชาวน์ปัญญาร่วมกับกลุ่มทํางานจิตเวชเพื่อทําการประเมินสุขภาพจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรม และ
พัฒนาการ ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมของเด็ก และครอบครัวของเด็ก เพื่อทราบความต้องการใน
การรับบริการ 

(ง) ให้คําแนะนํา บริการ จัดกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มเพื่อบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก
ระยะวิกฤตเบื้องต้น บันทึกสรุป และส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(จ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 
(๓) นิติกร 

(ก) รวบรวมประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาของเด็ก 
(ข) ดําเนินการทางกฎหมายเท่าที่จําเป็น เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้องคุ้มครอง 

และรักษาสิทธิประโยชน์ของเด็ก 
(ค) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 

(๔) พ่ีเลี้ยง  
(ก) เป็นแบบอย่างและดูแลเด็กในชีวิตประจําวันให้มีสภาพเช่นเดียวกับ

ครอบครัว 
(ข) สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 
(ค) จัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและส่งเสริมต่อการพัฒนาของเด็ก 
(ง) ส่งเด็กให้แพทย์ตรวจรักษา และวินิจฉัยสาเหตุของความเสียหายทั้งทาง

ร่างกายและจิตใจ 
(จ) จัดกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่มเพื่อบําบัดฟ้ืนฟูและเสริมพัฒนาการในระยะ

วิกฤตของเด็ก รวมทั้งจัดทําบันทึกและประเมินผลกิจกรรมดังกล่าว 
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 



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 
 
 

 
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่สถานแรกรับไม่สามารถจัดให้มีนักจิตวิทยา และนิติกรตามข้อ ๑๑ 

(๒) และข้อ ๑๑ (๓) ให้สถานแรกรับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบุคลากรดังกล่าว เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานแรกรับนั้น แต่ทั้งนี้สถานแรกรับต้องจัดให้มีนักจิตวิทยา และนิติกร ภายในสองปี 
นับแต่วันจัดต้ังสถานแรกรับ 

 
ส่วนที่ ๒ 

สถานสงเคราะห์ 
   

 
ข้อ ๑๓  สถานสงเคราะห์ ต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายไว้ปกครองดูแล 
(๒) สืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัวและรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) จัดให้มีที่พัก เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และของใช้ที่จําเป็นตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงสุขภาพอนามัย และพัฒนาการ เป็นสําคัญ 
(๔) สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน วิเคราะห์ปัญหาและดําเนินการแก้ไขกําหนดวิธีการที่

เหมาะสมในการสงเคราะห์เด็ก 
(๕) จัดให้มีการบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเด็กตลอดจน

ดําเนินการรักษาเด็กที่เจ็บป่วย 
(๖) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพตามศักยภาพ

ของเด็กแต่ละคนตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดสถานที่ในการเล่นกีฬาและนันทนาการสําหรับเด็กให้
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) จัดบริการให้คําแนะนํา ปรึกษา หรือช่วยเหลือบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
บุคคลที่เด็กเคยอยู่ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดู ตามท่ีเห็นสมควร 

(๘) สอดส่อง และติดตามให้คําแนะนําปรึกษาหรือช่วยเหลือแก่เด็กที่พ้นจากความ
ปกครองดูแล เพื่อป้องกันการกลับไปสู่สภาพเดิม 

 
ข้อ ๑๔  สถานสงเคราะห์ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา 
สถานสงเคราะห์เด็กที่รับเด็กที่มีอายุต้ังแต่หกปีขึ้นไปมาอยู่ในความปกครองดูแลต้อง

จัดให้มีนักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมและพัฒนาเด็ก และตามที่
กําหนดในข้อ ๑๑ (๑) และข้อ ๑๑ (๒) 

(๒) นักกายภาพบําบัด 
สถานสงเคราะห์ที่รับเด็กที่มีความพิการมาอยู่ในความปกครองดูแล ต้องจัดให้มีนัก

กายภาพบําบัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของเด็กให้มีสุขภาพที่ดี และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพกําหนด 

(๓) พยาบาล 



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 
 
 

สถานสงเคราะห์เด็กที่มีเด็กอายุไม่เกินห้าปี หรือมีเด็กพิการ ต้องจัดให้มีพยาบาล 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาเมื่อเด็กมีอาการเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัย 

(๔) พ่ีเลี้ยง 
ดูแลเด็กและปฏิบัติตามกิจวัตรเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีการพัฒนาการทุก

ด้าน ตามวัย ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม 
รวมท้ังบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรมและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีผู้ปกครองสวัสดิภาพกําหนด 

 
ส่วนที่ ๓ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
   

 
ข้อ ๑๕  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายไว้ปกครองดูแล 
(๒) ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเด็กทางด้านร่างกาย จิตใจ และการสังเกตพฤติกรรม 
(๓) วินิจฉัยข้อเท็จจริง เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๔) จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต 
(๕) จัดที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารและของใช้ที่จําเป็นตามความเหมาะสม โดย

คํานึงถึงสุขภาพอนามัย และพัฒนาการเป็นสําคัญ 
(๖) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพตามศักยภาพของเด็กแต่ละคนตามความ

เหมาะสม รวมทั้งจัดสถานที่ในการเล่นกีฬาและนันทนาการให้เด็กผู้เข้ารับบริการให้เหมาะสมกับวัย 
และสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) แก้ไขความประพฤติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บําบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางร่างกายจิตใจแก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคม 

(๘) สอดส่องและติดตามให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่เด็กที่พ้นการ
ปกครองดูแลไปแล้ว 

(๙) ดําเนินการให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิประโยชน์ของเด็ก
ตามกฎหมาย 

 
ข้อ ๑๖  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ต้องมีผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักสังคมสงเคราะห์ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑๑ (๑) และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่ส่งมา

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด 
(๒) นักจิตวิทยา 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑๑ (๒) 
(๓) นิติกร 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑๑ (๓) 



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 
 
 

(๔) พ่ีเลี้ยง 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑๑ (๔) 
 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพไม่สามารถจัดให้มีนักจิตวิทยาและนิติกร 

ตามข้อ ๑๖ (๒) และ ข้อ ๑๖ (๓) ให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
บุคลากรดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพนั้น แต่ทั้งนี้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาและนิติกร ภายในสองปีนับแต่วันจัดต้ังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

 
ส่วนที่ ๔ 

สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
   

 
ข้อ ๑๘  สถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องมีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเด็กพึงได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกายจิตใจไว้ปกครองดูแลตาม

กฎหมาย 
(๒) ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 

รวมถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเพื่อวางแผนในการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
(๓) ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะบุคคลแวดล้อมสําคัญของเด็ก รวมทั้งมูลเหตุที่

ทําให้เด็กอยู่ในสภาวะที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อวางแผนในการ
บําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 

(๔) วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการบําบัดฟ้ืนฟูโดยวินิจฉัยตามหลักวิชาการ
สังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา และกฎหมาย รวมทั้งหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา 

(๕) จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และดําเนินการรักษาเยียวยา และ
ฟ้ืนฟูเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 

(๖) จัดที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และของใช้ที่จําเป็นตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการเป็นสําคัญ 

(๗) จัดการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ กีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแล ให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออํานวย
ต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ 

(๘) จัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบการบําบัดรายบุคคล กลุ่มบําบัด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การอบรมมาโดยเฉพาะ 

(๙) ให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองในกรณีที่เด็กจําต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ  

 
ข้อ ๑๙  สถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องมีผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักสังคมสงเคราะห์ 

(ก) ศึกษาเอกสารข้อมูลของเด็กทั้งหมดที่รับมาจากหน่วยงานที่ส่งเด็กมาโดย
ละเอียด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 
 

(ข) ดําเนินการให้มีการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มสหวิชาชีพ และกลุ่มทํางานใน
สาขาวิชาชีพ รวมทั้งติดตามการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

(ค) ร่วมกับกลุ่มทํางานในการคิดค้นออกแบบกิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟูและกระตุ้น
พัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามวัย โดยการเป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมเองหรือประสานกับผู้เกี่ยวข้อง 

(ง) ติดตามดูแลให้เกิดการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคมและครอบครัว ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

(จ) จัดกิจกรรมระหว่างเด็กกับครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพให้เกิดความ
ผูกพันให้ครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เช่น พาเด็กเยี่ยมครอบครัว ครอบครัวเยี่ยมเด็ก 
จัดรายการให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทของคนในครอบครัวทั้งกิจกรรมในบ้านพัก และนอกบ้านพัก เช่น 
ครอบครัวทดแทน 

(ฉ) จัดกิจกรรมการเตรียมเด็กคืนสู่สังคม เช่น การเตรียมเด็ก การเตรียม
ครอบครัวเด็ก การเตรียมครอบครัวเครือญาติ การเตรียมครอบครัวทดแทน การเตรียมองค์กร และ
หน่วยงานดูแลเด็กระยะยาวและการเตรียมชุมชนที่เด็กไปอยู่ ได้แก่ โรงเรียน สถานสงเคราะห์ 
สถานพยาบาลในชุมชน 

(ช) ติดตามเด็กที่คืนสู่สังคม เพื่อตรวจสอบไม่ให้เด็กถูกกระทําซ้ําและไม่เป็น
ผู้กระทําคนอื่น 

(ซ) ประสานงานกับบุคคล องค์กรภายในและภายนอกของรัฐและเอกชน 
เพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น หน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่ให้การรักษาพยาบาล หน่วยงานฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง 

(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 
(๒) นักจิตวิทยา 

(ก) ศึกษาเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่รับจากหน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าสถานพัฒนาและ
ฟ้ืนฟู 

(ข) เฝ้าติดตามดูแล สังเกตพฤติกรรม และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของเด็กโดยละเอียด
จากผลการสังเกตด้วยตนเอง และประสานงานกับนักกิจกรรมและนักสังคมสงเคราะห์ 

(ค) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาโดยอาศัยมาตรฐานตามหลักวิชา ประสานงานกับ
จิตแพทย์ และนําข้อมูลไปรายงานกับจิตแพทย์อย่างละเอียด 

(ง) ติดตามประวัติด้านสุขภาพจิตของเด็ก และบุคคลในครอบครัวอย่างละเอียด 
แล้วนําข้อมูลส่งต่อให้จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลโดยประสานงานให้เด็กได้เข้าพบเพื่อ
ค้นหาสาเหตุด้านสุขภาพจิต และสอบถามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คําวินิจฉัยจากจิตแพทย์ และสาเหตุ
ของปัญหา รวมทั้งขอคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟูอาการความรุนแรงของเด็ก 
และระยะเวลาในการบําบัดฟ้ืนฟู 

(จ) นําข้อมูลที่ได้ตาม (ง) ส่งต่อให้กลุ่มทํางานเพื่อร่วมมือในการบําบัดฟ้ืนฟูเด็ก 
และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น โรงเรียนพร้อมกับบันทึกความเปลี่ยนแปลงทุก
ครั้ง 

(ฉ) กําหนดรายการเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟูให้กับเด็กทั้งในและ
นอกสถานที่สําหรับเด็กที่ต้องรับบริการด้านสุขภาพจิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 
 

(ช) เข้าร่วมประชุมกลุ่มสหวิชาชีพ ในการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก
เป็นราย ๆ โดยนําเสนอข้อมูลด้านสุขภาพจิตของเด็กและบุคคลแวดล้อมของเด็กโดยละเอียด และนํา
แผนงานจากการประชุมมาปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

(ซ) ให้คําปรึกษาแก่กลุ่มทํางานในการดูแลเด็กเกี่ยวกับสุขภาพจิตและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ตลอดจนปรับพฤติกรรมของเด็กให้สอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

(ฌ) ติดตามประเมินผลแผนงานที่วางไว้ ดําเนินการติดตามความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยทําการบันทึกเป็นรายบุคคล แล้วรายงานให้กลุ่มทํางานทราบ 

(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 
(๓) พยาบาล 
ดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บป่วย รวมถึงปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเด็กประสบ

อุบัติเหตุ ตลอดจนการดูแลสุขภาพอนามัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ปกครองสวัสดิภาพมอบหมาย 
(๔) พ่ีเลี้ยง 
ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดในข้อ ๑๑ (๔) 
 
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่สถานพัฒนาและฟื้นฟูไม่สามารถจัดให้มีนักจิตวิทยาและพยาบาล

ตามข้อ ๑๙ (๒) และข้อ ๑๙ (๓) ให้สถานพัฒนาและฟื้นฟูประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
บุคลากรดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานพัฒนาและฟื้นฟูนั้น แต่ทั้งนี้สถานพัฒนาและฟื้นฟูต้องจัด
ให้มีนักจิตวิทยาและพยาบาลภายในสองปี นับแต่วันจัดต้ังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

 
 

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

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 


