
  หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ  ๓๕  ง ราชกิจจานุเบกษา                  ๒๖   เมษายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
วาดวยการรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน 

และการจัดการกองทุนคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  วาดวยการรับเงิน  
การจายเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุนคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลว 

ในระเบียบนี้  หรือท่ีขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองเด็ก 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
“คณะกรรมการบริหารกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนคุมครองเด็ก 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
“สํานักงาน”  หมายความวา  กองบริหารกองทุน  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
หรือสํานักสวัสดิการสังคม  กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี 

ขอ ๕   ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนผูรักษาการ 
ตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๑ 

ขอความทั่วไป 
 

 

ขอ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนใชจายในการสงเคราะห  คุมครองสวัสดิภาพ  
และสงเสริมความประพฤติเด็ก  รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็ก 
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ขอ ๗   กองทุนประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรับตามกฎหมายหรอืโดยนิติกรรมอื่น 
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบน  ตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
ขอ ๘ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
 

หมวด  ๒ 
การรับเงิน  การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 

 
 

ขอ ๙ การรับเงินกองทุนใหรับไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเงินสด  หรือเช็ค  หรือต๋ัวแลกเงิน  หรือธนาณัติ  หรือ 
(๒) ชําระผานธนาคาร  หรอื 
(๓) ตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
ขอ ๑๐ เช็คที่รับทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เปนเช็คของธนาคารและตองมใิชเชค็โอนสลักหลัง 
(๒) เปนเช็คที่มีรายการครบถวนตามมาตรา  ๙๘๘  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(๓) เปนเชค็ที่ออกในวันที่นําเชค็นั้นมาชาํระ  หรือเปนเช็คที่ลงวันที่กอนวันชําระไมเกินเจ็ดวัน 
(๔) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเงินแก  “กองทุนคุมครองเด็ก”  และขีดฆาคาํวา  “หรือผูถือ”  ออก 
ขอ ๑๑ การจายเงินกองทุนใหจายภายใตวัตถุประสงคของกองทุนตามขอ  ๖  ในกรณี

ดังตอไปนี้ 
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(๑) การใหความชวยเหลือแกเด็กและครอบครัว  หรือครอบครัวอุปถัมภ  หรือบุคคลที่
อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห  หรือคุมครองสวัสดิภาพเนื่องจากประสบปญหาสังคม 
ตาง ๆ  เพ่ือใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

(๒) การดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาของเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ  
เนื่องจากถูกทารุณกรรม  หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด  หรือท่ีอยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครอง
สวัสดิภาพจากพนักงานเจาหนาที่  หรือผูมีหนาที่ในการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

(๓) การใหความชวยเหลือแกเด็กหรือการดําเนินการอื่น  เพ่ือประโยชนของเด็กโดยตรง 
ในสถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานสงเคราะห  สถานพัฒนาและฟนฟู  หรือหนวยงานอื่นใด  รวมทั้งการชวยเหลือเด็ก 
ท่ีพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  และสถานพัฒนา
และฟนฟูแลว  ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

(๔) การสงเสริมความประพฤติแกนักเรียนและนักศึกษาใหเหมาะสม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัย  โดยจัดใหมีการพัฒนาระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  
การใหคําปรึกษา  และการฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษาและผูปกครอง 

(๕) การใชจายในการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชนของกองทุนและการติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินผลของกองทุน 

(๖) การใชจายเงินเพื่อการสงเคราะห  คุมครองสวัสดิภาพและการสงเสริมความประพฤติเด็ก
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามคําสั่งศาล 

(๗) การใชจายเงินในเรื่องอื่น ๆ    เพ่ือการสงเคราะห  คุมครองสวัสดิภาพ  และสงเสริมความประพฤติ
ของเด็กตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๒ หลักฐานการรับและการจายเงินใหเก็บรักษาไวท่ีสํานักงานเพื่อการตรวจสอบ 
ขอ ๑๓ ใหสํานักงานเปดบัญชีเงินฝากไวกับกระทรวงการคลัง  ชื่อบัญชี  “กองทุนคุมครอง

เด็ก”  และนําเงินกองทุนฝากเขาบัญชีดังกลาว 
เพ่ือความคลองตัว  ใหเปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  ท้ังสวนกลางและสวน

ภูมิภาค  ในชื่อบัญชีเดียวกัน  เพ่ือใชจายตามแผนงานประจําป  ท้ังนี้ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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ขอ ๑๔ เงินที่ไดรับตามขอ  ๗  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหนําสง
เขาบัญชีกองทุนที่เปดไวกับธนาคาร  ภายใน  ๓  วันทําการ  นับจากวันที่ไดรับเงิน  ถาในวันใดไดรับเงิน
เกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําฝากโดยดวนอยางชาในวันทําการรุงขึ้น 

ในสวนภูมิภาคใหนําสงเขาบัญชีกองทุนที่เปดไวกับธนาคาร  ในสวนกลาง  ภายใน  ๓  วันทําการ
นับจากวันที่ไดรับเงิน  ถาในวันใดไดรับเงินเกินกวาหนึ่งหมื่นบาทใหนําสงโดยดวน  อยางชาในวันทําการรุงขึ้น  
หรือนําสงกองบริหารกองทุน  ภายในระยะเวลาเดียวกัน  เพ่ือนําเขาบัญชีกองทุนคุมครองเด็กที่ฝากไว 
ท่ีธนาคารตอไป 

 
หมวด  ๓ 

การจัดหาผลประโยชนของกองทุนคุมครองเด็ก 
 

 

ขอ ๑๕ ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนไดดังนี้ 
(๑) ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
(๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(๔) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด  ๔ 

การจัดการกองทุนคุมครองเด็ก 
 
 

ขอ ๑๖ การบัญชีใหจัดทําตามหลักบัญชีคู  เกณฑคงคาง  ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ  ผังบัญชีมาตรฐาน  และมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลัง
ประกาศกําหนด 

การปดบัญชีใหกระทําปละครั้ง  โดยถือปงบประมาณเปนรอบปบัญชี  และใหจัดทํางบการเงิน
พรอมทั้งรายละเอียดประกอบ  สงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เพ่ือตรวจสอบและรับรองภายในเกาสิบวัน
นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ  เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรองแลว  ใหสงสําเนา 
งบการเงินดังกลาวใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบตอไป 
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ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเปนหนวยงานควบคุมรับผิดชอบดําเนินงานเกี่ยวกับการรับเงิน  การ
จายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจัดหาผลประโยชน  และการจัดการกองทุน  โดยใหจัดทํารายงานการรับ  
การจายเงิน  และยอดคงเหลือของกองทุนเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน  และสงสําเนาให
กรมบัญชีกลางทราบปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๘ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี  และใหหนวยตรวจสอบ
ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน   
การบัญชีและการพัสดุของกองทุนตามระเบียบนี้  แลวรายงานตอคณะกรรมการทราบ  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๑๙ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหนําระเบียบของทางราชการมาใชบังคับ
โดยอนุโลมหากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการไดใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เปนกรณีไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

ประธานกรรมการคุมครองเดก็แหงชาติ 


