
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วย

วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นหรือได้รับแจ้งหรือได้รับรายงานจากบุคคลท่ีพบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด ตาม
กฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ให้สอบถามเด็กและดําเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก เพื่อ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวก่อน เมื่อเห็นว่าเป็นเด็กที่ เสี่ยงต่อการกระทําผิดหรือ
จําเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กและเห็นว่ายังไม่สมควรส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ให้ส่งตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคล
ที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลเพื่อป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทํา
ผิดอีก โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้คําแนะนํา 
ควบคุมดูแล และกําหนดวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสม ตาม (๒)  

(๒) ในระหว่างที่ผู้ปกครองหรือบุคคลท่ียินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล ให้วาง
ข้อกําหนดนอกเหนือจากมาตรา ๔๔ วรรคสอง ให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครอง
ดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อเพื่อมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงต่อการกระทํา
ผิด โดยให้อยู่ในการดูแลและคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ หรือผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๘ ดังนี้ 

(ก) ระมัดระวังมิให้เด็กประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อ่ืน 
(ข) ระมัดระวังมิให้เด็กมั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อ่ืน 
(ค) ระมัดระวังมิให้เด็กเล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(ง) ระมัดระวังมิให้เด็กเสพสุรา สูบบุหรี่ เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมา

อย่างอื่น หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหน่ายหรือด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
(จ) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หน้า ๔/๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 



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 
 
 

(ฉ) ระมัดระวังมิให้เด็กซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานค้าประเวณี 
หรือเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(ช) ระมัดระวังมิให้เด็กประพฤติตนไปในทางชู้สาว หรือส่อไปในทางลามก
อนาจารในที่สาธารณะ 

หากปรากฏชัดหรือเมื่อได้รับรายงานจากผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๘ 
ว่า ผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ รับเด็กกลับไปดูแลและถ้าจะส่งตัวเด็ก
ไปยังครอบครัวอุปถัมภ์ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา
และฟื้นฟู จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการแพทย์ก่อนเท่าที่
สามารถกระทําได้  ทั้งนี้ ต้องจัดทําบันทึก รายงานสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
ความประพฤติของเด็ก รวมทั้งสาเหตุที่ทําให้จําต้องส่งเด็กมาไว้ในความปกครองดูแลของครอบครัว
อุปถัมภ์หรือสถานรองรับดังกล่าวข้างต้น ตามแบบบันทึกรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแนบท้าย
ระเบียบนี้  

 
ข้อ ๔  กรณีที่เด็กย้ายที่อยู่ออกนอกเขตความรับผิดชอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใน

เขตที่เด็กย้ายเข้าไปอยู่ ติดตามและประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ หรือผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา ๔๘ ในเขตที่เด็ก
เคยอาศัยอยู่เพื่อดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาการตาม

ระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อิสสระ  สมชัย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 



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 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. บันทึกรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงจ่อการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. บันทึกรายงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ส่วนราชการของรัฐ/เอกชน สถานรับ
เลี้ยงเด็ก/สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามข้อ ๓ ของระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มสวัสดิภาพเด็กที่เสี่ยงจ่อการกระทําผิด พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


