
 หนา   ๖ 
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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
วาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  วาดวย   
วิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๔)  และมาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  วาดวยวิธีการ
คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒   

แหงระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  วาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรม  
หรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ  พ.ศ.  ๒๕๔๘    

“ขอ ๗ พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา  ๒๔  เมื่อไดรับ
แจงหรือรายงานจากบุคคลที่พบเห็น  หรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็ก  
หรือเปนที่ปรากฏชัดหรือนาสงสัย  (ระบุโดยผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของ)  วาเด็กถูกทารุณกรรมหรือ
เจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  ตองใหการคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็ว  หากเขาตรวจคน 
แลวจําเปนจะตองแยกเด็กออกจากครอบครัว  ตองจัดทําบันทึกแจงเหตุที่จําเปนที่จะตองแยกตัวเด็ก 
เพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหผูปกครองทราบดวย  ตามแบบบันทึกแจงเหตุในการแยกตัวเด็กแนบทาย
ระเบียบนี้   

ขอ ๘ กรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  ตามมาตรา  ๒๔   
มอบเด็กที่ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพใหสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟนฟู  พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  ตามมาตรา  ๒๔  
ตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว  พฤติการณการทารุณกรรมตอเด็ก  รวมทั้งสาเหตุที่ตอง
สงเด็กใหแกผูปกครองสวัสดิภาพของสถานนั้น ๆ  ดวย  ตามแบบบันทึกรายงานการมอบตัวเด็ก   
แนบทายระเบียบนี้ 
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ขอ ๙ ทันทีที่รับเด็กเขามาไวในความดูแล  ใหพนักงานเจาหนาที่  หรือผูมีหนาที่คุมครอง  
สวัสดิภาพเด็ก  ตามมาตรา  ๒๔  รีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจแกเด็กนั้นและ
ดําเนินการพิสูจนทราบวาเด็กถูกกระทําทารุณกรรมจริงหรือไม  รวมทั้งเรียกผูปกครองมาใหถอยคํา 
ตามมาตรา  ๓๐  (๓)  หากผูปกครองไมสามารถชี้แจงไดวาเกิดเหตุใดข้ึนและเหตุใดจึงไมสามารถ
คุมครองใหเด็กปลอดภัย  ใหสงเด็กไปคุมครองสวัสดิภาพ  ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็ก  
โดยอาจสงไปครอบครัวอุปถัมภ  สถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ
หรือสถานพัฒนาและฟนฟ ู

กรณีผูปกครองไมยอมมาใหถอยคํา  ไมยอมใหถอยคํา  โดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือใหถอยคํา  
อันเปนเท็จ  ใหดําเนินการตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  หากไมสามารถใหถอยคําไมวาจากสาเหตุใด   
ใหสงเด็กไปคุมครองสวัสดิภาพ  ในสถานที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับเด็กตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง   

การวินิจฉัยวาเด็กถูกกระทําทารุณกรรมหรือไม  ใหพิจารณาจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร
เปนเบื้องตน  ประกอบคําบอกเลาของเด็กและบุคคลแวดลอม  หากไมพบหลักฐานดังกลาว  ใหพิจารณา
คําบอกเลาของเด็กและผูเกี่ยวของ  โดยนําเหตุการณกอนหนาการถูกกระทําและหลังการถูกกระทํา 
มาประกอบการพิจารณา  โดยอาศัยหลักขอเท็จจริงที่เปนประเด็นแหงคดีรวมกับขอเท็จจริงที่เกี่ยวพันกับ
ประเด็นแหงคดี  ทั้งนี้การวิเคราะหวินิจฉัยพยานหลักฐานตองใชวิธีการตามหลักวิชาการ  โดยมิใหนํา
ความคิดเห็น  ความเชื่อสวนบุคคลมาใชวิเคราะหวินิจฉัย 

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรนอกจากรองรอยบาดแผลทั้งภายในภายนอกรางกายเด็ก  เชื้อโรค  
เชื้ออสุจิ  หรือชิ้นสวนจากรางกายของผูกระทําสวนอื่น ๆ  แลว  ใหรวมถึง  สุขภาพจิต  พัฒนาการของเด็ก 
ที่ผิดปกติ  รวมทั้งพฤติกรรมผิดปกติที่จิตแพทย  นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะหสามารถระบุไดวา
เปนผลอันเกิดจากการถูกกระทําทารุณกรรม 

การใหปากคําหรือบอกเลาขอเท็จจริงของเด็กผูเสียหายในคร้ังแรก  ใหถือวานาเชื่อที่สุดและ
กรณีมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  เพื่อไมใหบุคคลในครอบครัวติดตอกับเด็ก  หากจําเปนใหพนักงาน
เจาหนาที่มีคําขอตอศาลเพื่อควบคุมการติดตอ  ทั้งนี้จนกวาการสืบเสาะพินิจตามวรรคแรกจะไดขอสรุป
ชัดเจน   

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก  เพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพ 
ที่เหมาะสมแกเด็กไมทันกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับตัวเด็ก  และมีเหตุจําเปนและสมควร 
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เพื่อประโยชนของเด็ก  ใหพนักงานเจาหนาที่  หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  ตามมาตรา  ๒๔  
ย่ืนคํารองตอศาลตามมาตรา  ๕  ดวยตนเองหรือผานพนักงานอัยการ  ขอขยายระยะเวลาสืบเสาะและ
พินิจเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตามแบบคํารองขอที่ศาลกําหนดแนบทาย
ระเบียบนี้  ทั้งนี้รวมกันไมเกินสามสิบวัน 

ขอ  ๑๑  กรณีการสงเด็กเขารับการคุมครองสวัสดิภาพ  ในสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  
สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ตามขอ  ๘  ใหจัดทําบันทึกแลวรายงานให
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดที่เกี่ยวของทราบดวย 

ขอ  ๑๒  ใหพนักงานเจาหนาที่ที่ใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กซ่ึงอยูนอกเขตที่เด็กอาศัยอยู  
สามารถติดตามและประสานงานกับพนักงานเจาหนาที่ในเขตที่เด็กอาศัยอยู  รวมกันกําหนดวิธีการ
คุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็กเพื่อประโยชนสูงสุดตอเด็ก” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อิสสระ  สมชัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประธานกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 



หนังสือแจงเหตุในการแยกเดก็ออกจากครอบครัวเพื่อคุมครองสวัสดภิาพเด็ก 
ตาม ขอ ๗  ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ

วาดวย วิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกเล้ียงดูโดยมิชอบ  (ฉบบัท่ี ๒) 
 พ.ศ.๒๕๕๒  

 
เขียนที่.......................................................... 

วันที่...........เดอืน....................... พ.ศ. .................... 
 

เร่ือง  แจงเหตุในการแยกตวัเดก็เพือ่คุมครองสวัสดิภาพเดก็ 
เรียน ...............................................................................(ผูปกครองเด็ก) 
 
 ขาพเจา (นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................... อายุ ............... ป ในฐานะเปน
พนักงานเจาหนาที่สงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ หมายเลขทะเบยีน.....................................................
เมื่อวันที่.............เดือน....................... พ.ศ.................. ออกใหโดย......................................ขอแจงใหทราบ
วาโดยอาศยัอํานาจตามมาตรา  28 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ขณะนี้ เด็กชาย/เด็กหญิง
.................................................................... อายุ ............... ป      อยูภายใตการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
 โดยมีสาเหตุมาจาก 
1. เด็กมีอาการบาดเจ็บดังรายละเอียด คือ ...................................................................................................... 
    และ /หรือ มีอาการเจ็บปวย คือ.................................................................................................................    
    โดยแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของวินจิฉัย แลววา     เปนผลจากการกระทําของบุคคล และ 
2. ผูดูแล/ผูปกครองไมสามารถอธิบายหรือช้ีแจงไดวา    เหตุใดจึงไมอาจคุมครองสวัสดิภาพเดก็ที่อยูใน
ความปกครองดูแลของตน  มิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ  ดังที่บญัญัติไว
ในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................. พนักงานเจาหนาที่ 
         สงเคราะห/คุมครองเด็ก 

                                              ( ...................................................) 
                                                    ............../.............../............ 
 

(ลงชื่อ) .................................................. ผูปกครองเด็ก 
                                                  ( ...................................................) 
                                                          ............/.............../............ 



หนังสือมอบเด็กพึงไดรับการสงเคราะห/คุมครองสวัสดภิาพใหครอบครัวอุปถัมภ/ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานแรกรับ/สถานคุมครองสวัสดิภาพ/สถานพฒันาและฟนฟ ู

ตาม ขอ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
วาดวย วิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ  (ฉบับที่ ๒) 

 พ.ศ.๒๕๕๒  
 

 
เขียนที่........................................................... 

วันที่........................เดือน..........................พ.ศ..................................... 
 
เร่ือง  มอบเด็กพึงตองไดรับการสงเคราะห/คุมครองสวัสดิภาพ 
เรียน ผูปกครองสวัสดิภาพ สถานแรกรับ/สงเคราะห/สถานคุมครองสวัสดิภาพ/ 

สถานพัฒนาและฟนฟู  หรือเจาของสถานรับเลี้ยงเด็ก/ผูปกครองครอบครัวอุปถัมภ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................อายุ...............ป 
สังกัดหนวยงาน...................................................................................................................................... 
ปฏิบัติงานในตําแหนง........................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเคราะหและสวัสดิภาพเด็ก หมายเลขทะเบียน............................... 
ออกใหโดย..................................เมื่อวันที่............เดือน..................พ.ศ............มีความประสงคจะมอบ 
เด็กชาย/เดก็หญิง.............................................................................อายุ........... ป เขารับการสงเคราะห/ 
คุมครองสวัสดิภาพ โดยมอบใหแก 

 ผูปกครองครอบครัวอุปถัมภ ............................................................................................. 
 เจาของสถานรับเลี้ยงเดก็ (ระบุช่ือ)................................................................................... 
 ผูปกครองสวัสดิภาพ สถานแรกรับ (ระบุช่ือ)....................................................................  
 ผูปกครองสวัสดิภาพ สถานสงเคราะห (ระบุช่ือ)............................................................... 
 ผูปกครองสวสัดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู (ระบุช่ือ)...................................................... 
 ผูมีอํานาจการบริหารของสถานที่ทางศาสนา (ระบุช่ือ).....................................................  

 
รายละเอียดของขอเท็จจริงหรือเหตุการณทีก่อใหเกิดเงื่อนไข ใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปใหการ
สงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ ไดแก 

• ผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเดก็ไดคอื
..................................................................................................................................... 

• ผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดภิาพหรือขัดขวางตอความเจริญเติบโต 
พัฒนาการของเด็กคือ................................................................................................................ 

 



 
-๒- 

• ใหการเลีย้งดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอืน่ใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก คือ..................................................................................................................... 

• ปองกันมิใหเดก็ไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมคือ.................................... 
ประวัติของเดก็และครอบครัว 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

สาเหตุที่สงเดก็มารับการสงเคราะห/คุมครองสวัสดิภาพที่นี่ เพราะ ....................................................... 
...........................................................................................(แสดงเหตุผลที่ไมอาจสงเคราะห  หรือ
คุมครองสวัสดิภาพดวยวิธีการอื่น/สงไปที่อ่ืนๆ)  โดยสงมาตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา.............. 
................................... และนอกเหนือจากการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กตามมาตรา 
๒๓ แลว ยังมปีระเด็นที่ตองการใหบริการเด็กเพิ่มเติม คือ  

๑.  ........................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................ 
๓. ............................................................................................................................................. 

โดยมีกําหนดเวลา ...................... วัน/เดือน/ป โดยเริ่มแตวันที่ ................................................ ทั้งนี้จะ
ครบกําหนดในวันที่ ........................................................... 

 
 

(ลงชื่อ) ............................................................พนักงานเจาหนาที่ในการสงเคราะห/ 
           คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ผูสงมอบเด็ก 

 (...........................................................) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................ผูคุมครองสวัสดิภาพสถาน (ระบุช่ือ)................................. 
    /เจาของสถานรับเลี้ยงเด็ก/ ผูปกครองครอบครัวอุปถัมภ  
    ผูรับมอบเด็ก     

  (.....................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................พยาน 
 (...........................................................) 

(ลงชื่อ) ............................................................พยาน 
 (...........................................................) 



(ตัวอยางแบบพิมพคํารองขอขยายระยะเวลาสืบเสาะและพินิจ) 
ตาม ขอ ๑๐  ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ

วาดวย วิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกเล้ียงดูโดยมิชอบ  (ฉบบัท่ี ๒) 
 พ.ศ.๒๕๕๒  

 
 

คํารองขอขยายระยะเวลา      คดีหมายเลขดําที่  .........../๒๕...... 

สืบเสาะและพนิิจเด็ก 
ตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็กฯ 
 

“เรียกไตสวน”        ศาล ......................................... 
............................       วันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ...... 
......../........./........                   ความคุมครองสวัสดิภาพ 
   พนักงานเจาหนาที่ .....................................   ผูรอง 

ระหวาง 
   ..............................................................  ผูคัดคาน (ถามี) 
 
 ขาพเจาพนักงานเจาหนาที่/ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก/พนักงานอัยการขอยื่นคํารองมีขอความจะ

กลาวตอไปนี้ 
          ขอ ๑  ดวยเมื่อวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ......... เวลา ......... น. พนักงานเจาหนาที่/

ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา ๒๔ ไดรับตัวเด็กชาย/เด็กหญิง...................................... 
ไวในความคุมครองสวัสดิภาพ  ดวยวิธีการ .................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ขอ ๒ บัดนี้ พนักงานเจาหนาที่/ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ไดทําการสืบเสาะและพินิจ 

เด็กชาย/เด็กหญิง .................................................และครอบครัว เพ่ือหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่

เหมาะสมแกเด็กผูนี้ตาม มาตรา  ๔๒  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  มาตั้งแต

วันที่  . . . . . . .  เดือน  . . . . . . . . . . . . .  พ .ศ .  . . . . . . .  โดยจะครบกําหนด   ๗   วัน   ในวันที่ . . . . . . เดือน 

........................... พ.ศ. ..............  แตการสืบเสาะและพินิจ ยังไมเสร็จสมบูรณ  เนื่องจาก................. 

..............................................................................................................................................  
จึงจําเปนตองขอศาลไดโปรดพิจารณาอนุญาตใหขยายระยะเวลาการสืบเสาะและพินิจออกไปอีก มีกําหนด 

.................. วัน นับตั้งแตวันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่ ........... 

เดือน ........................... พ.ศ. ...............ขอประทานศาลไดโปรดพิจารณาตามคํารองขอนี้ดวย 
 ควรมิควรแลวแตจะโปรด 
        (ลงช่ือ) .................................................... ผูรอง 
         คาํรองฉบับนี้  ขาพเจา ........................................ พนักงานเจาหนาที่/ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
                                                                                       ตามมาตรา ๒๔  ผูรอง/พิมพ 

                (ลงช่ือ) ........................................... ผูเขียน/พิมพ 



บันทึกรายงาน 
สวนราชการของรัฐ/เอกชน สถานรับเลี้ยงเด็ก/ สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห/สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

ตาม ขอ ๑๑  ของระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ
วาดวย วิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีถูกทารุณกรรมหรือถูกเล้ียงดูโดยมิชอบ  (ฉบบัท่ี ๒) 

 พ.ศ.๒๕๕๒  
 

 
ท่ี.................................     วันที่ ......... เดือน...................... พ.ศ. ............ 
 

เรื่อง การสงตัวเด็กเขารับการสงเคราะห  / คุมครองสวัสดิภาพ  ท่ี ............................................................ 
เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย /ผูวาราชการจังหวัด 
 

 ดวยเมื่อวันที่ ..............เดือน.......................... พ.ศ............... สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห/สถานพัฒนา
และฟนฟู ไดรับมอบเด็กชาย/ เด็กหญิง............................................ อายุ ............. ป เพื่อพิจาราณากําหนด
แนวทางในการใหการสงเคราะหเด็ก  โดยรับเด็กเขารับการอุปการะเลี้ยงดู/ใหการศึกษา/ฝกอาชีพ/รักษาพยาบาล/
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  โดยมอบเด็กใหอยูในความดูแลของ 

 ครอบครัวอุปถัมภ ............................................................................................................................. 
 สถานรับเลี้ยงเด็ก (ระบุช่ือ)................................................................................................................ 
 สถานแรกรบั (ระบุช่ือ)......................................................................................................................  
 สถานสงเคราะห (ระบุช่ือ)................................................................................................................. 
 สถานพัฒนาและฟนฟู (ระบุช่ือ)........................................................................................................ 
 สถานที่ทางศาสนา (ระบุช่ือ)..............................................................................................................  

 
ตามมาตรา  ๓๓  วรรค หนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห/สถานคุมครองสวัสดิภาพ/สถานพัฒนาและฟนฟู โดย
นาย/นาง/นางสาว........................................... อายุ ............ ป ในฐานะเปนพนักงานเจาหนาท่ีในการสงเคราะห
เด็กและคุมครองสวัสดิภาพเด็ก   หมายเลขทะเบียน..............................................................................เมื่อวันที่ 
........ เดือน.................. พ.ศ. .............. ออกโดย ..................................................................ไดดําเนินการสืบเสาะ
และพินิจขอเท็จจริง เพื่อกําหนดวิธีสงเคราะหเด็ก ดังนี้ 
 ประวัติเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาของเด็ก 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 



-๒- 
ความประพฤติเด็ก 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 
ความจําเปนที่จะตองใหเด็กไดรับการสงเคราะห / คุมครองสวัสดิภาพในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห / สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ / สถานพัฒนาและฟนฟู
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ความเห็นของผูปกครองของเด็กที่ไมใหความยินยอมหรือไมอาจใหความยนิยอมได  โดยเหตุผล 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
บันทึกความเห็นของผูปกครองสวัสดิภาพ 
 ไดสืบคนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปญหาดังกลาวขางตนแลว  มีความเห็นวา (พิจารณากําหนดแนวทาง
ใหการสงเคราะหเด็ก/คุมครองสวัสดิภาพ/โดยสงเด็กเขารับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก / สถานแรกรับ / สถานสงเคราะห / สถานคุมครองสวัสดิภาพ / สถานพัฒนาและฟนฟู) 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
         ตําแหนง                 (พนักงานเจาหนาท่ี) 
                       ............/............../................ 
ความเห็นของผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาชีพแพทย  / สังคมสงเคราะห 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

(ลงช่ือ)....................................................................... 
         ตําแหนง                 (แพทย/นักสังคมสงเคราะห) 
                       ............/............../................ 

คําสั่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย /ผูวาราชการจังหวัด 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
พิจารณาแลว 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  

 

     (ลงนาม)................................................................ ...... 
ตําแหนง ปลัดกระทรวงฯ / ผูวาราชการจังหวัด...................................... 

............/............../................ 


