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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
วาดวยวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติ 

เปนความผิดและอายุยังไมถึงเกณฑตองรับโทษทางอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยที่ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๗๓  วรรคสอง  กําหนดใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็ก
อายุยังไมเกินสิบปกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองเด็ก  เพื่อดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

เพื่อใหการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กเปนไปโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๔  (๔)  และมาตรา  ๔๗   แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เ รียกวา   “ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ   วาดวยวิธี 
การคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่ตองหาวากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดและอายุยังไมถึงเกณฑ
ตองรับโทษทางอาญา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ พนักงานสอบสวนที่ รับตัวเด็กอายุยังไม เ กินสิบป   ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํา 

การอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิดไวทําการสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และกฎหมายอ่ืน ๆ  ที่ เก่ียวของ  เมื่อสอบสวนเสร็จใหพนักงานสอบสวนทําความเห็นวา  เด็กนั้น 
ไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาหรือไมไดกระทําความผิดตามที่ถูกกลาวหาอยางใดอยางหนึ่ง   
สงไปยังพนักงานอัยการพรอมกับสํานวน  ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาเด็กไมไดกระทําความผิด
ตามที่ถูกกลาวหา  ใหยุติการสอบสวนและใหแจงบิดา  มารดา  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูดวย   
หรือพนักงานเจาหนาที่  แลวแตกรณี  ทราบในโอกาสแรกที่กระทําได  แตตองภายในเวลาไมเกินสิบหาวัน
นับแตวันที่รับทราบความเห็นของพนักงานอัยการ   

ถาหากพนักงานอัยการเห็นวาเด็กนั้นไดกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหา  ใหพนักงาน
สอบสวนสงตัวเด็กไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดทองที่ที่เกิดเหตุ  หรือที่เด็กนั้นมีถ่ินที่อยูปกติ  แลวแตกรณี  ในโอกาสแรกที่กระทําได
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แตตองภายในเวลาไมเกินสิบหาวัน  นับแตวันที่รับทราบความเห็นของพนักงานอัยการ  ทั้งนี้  โดยให
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ   

(๒) ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามขอ  (๑)  ใหพนักงานสอบสวน 
มอบตัวเด็กใหอยูในความปกครองดูแลของบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยูดวย  หรือ
หากเปนเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  ก็ใหสงตัวเด็กไปยัง 
พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้นในโอกาสแรกที่กระทําไดแตภายในเวลาไมเกิน 
ย่ีสิบส่ีชั่วโมง  นับแตเวลาที่เด็กนั้นมาถึงสถานที่ทําการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

ขอ ๔ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด  ตองจัดใหพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ังและอยูในกรุงเทพมหานคร  หรือในจังหวัดนั้น  
แลวแตกรณี  รับตัวเด็กจากพนักงานสอบสวน  เพื่อดําเนินการใหเด็กไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตอไป 

ขอ ๕ ใหพนักงานเจาหนาที่  ซ่ึงไดรับมอบหมายตามขอ  ๔  สืบเสาะและพินิจขอเท็จจริง
เก่ียวกับตัวเด็ก  รวมทั้งใหสืบเสาะถึงสาเหตุแหงการกระทําผิด  สภาพความสัมพันธภายในครอบครัว  
ความเปนอยู  การเล้ียงดู  อุปนิสัย  ความประพฤติของเด็ก  และกําหนดแนวทางในการคุมครอง 
สวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็กดวย 

ในการซักถามเด็ก  ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  (๒)  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อยางเครงครัด   

ขอ ๖ ในระหวางการดําเนินการสืบเสาะขอเท็จจริง  พนักงานเจาหนาที่ตองพิจารณา 
มอบตัวเด็กใหแกบิดามารดา  ผูปกครอง  หรือผูที่เด็กอาศัยอยูดวยรับไปดูแล  ทั้งนี้  พนักงานเจาหนาที่อาจ 
วางขอกําหนดตามขอ  ๗  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  แตหากเกรงวาเด็กอาจไมปลอดภัยหรืออาจไปกระทํา
ผิดอีก  ใหดําเนินการขออนุมัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  เพื่อพิจารณามอบตัวเด็กไว
กับบุคคลที่เห็นวาเหมาะสมและยินยอม  หรือสถานแรกรับ  หากในกรณีที่จําเปนตองสงเด็กไปยัง 
สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  สถานพัฒนาและฟนฟู  หรือองคกรเอกชนที่เหมาะสม  ก็ให 
ขอคําส่ังสงตัวจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  เพื่อสงเด็กไปยังสถานที่เหลานั้น 

กรณีที่เด็กไมมีบิดา  มารดา  หรือผูปกครอง  ก็ใหดําเนินการสงมอบตัวเด็กไวกับบุคคลที่เห็นวา
เหมาะสมและยินยอม  หากไมมีผูใดเหมาะสมและยินยอมรับเด็กไปดูแล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงเด็ก 
ไปอยูสถานแรกรับ  สถานสงเคราะห  สถานคุมครองสวัสดิภาพ  สถานพัฒนาและฟนฟู  หรือองคกร
เอกชนท่ีเหมาะสม 
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ขอ ๗ เพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก  ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณากําหนดแนวทางคุมครอง

สวัสดิภาพเด็ก  โดยใหเด็กมีโอกาสอยูในความอุปการะเล้ียงดูของบิดามารดา  ผูปกครอง  บุคคลที่เด็ก

อาศัยอยูดวย  หรือบุคคลอื่นใดที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล  เปนอันดับแรก  ทั้งนี้  

สามารถวางขอกําหนดเพ่ือปองกันการกระทําผดิซํ้า  ประพฤติเสียหาย  หรือเส่ียงตอการกระทําผิด  ดังนี้ 

(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานท่ีหรือทองที่อันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตนไมสมควร 

(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน  เวนแตจําเปน  หรือไปกับ

บิดามารดา  ผูที่เด็กอาศัยอยู  หรือผูที่รับเด็กไปปกครองดูแล 

(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่จะชกันําไปในทางเส่ือมเสีย 

(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย   

(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาตามสมควรแกอายุ  สติปญญา  และความสนใจของเด็ก 

(๖) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม 

(๗) จัดใหเด็กและหรือครอบครัวเขารับการบําบัดฟนฟู  โดยเฉพาะอยางย่ิงเพื่อแกไขสาเหตุ

การกระทําผิดของเด็ก 

(๘) จัดใหเด็กและหรือครอบครัวทํากิจกรรมอื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกับ  (๕)  (๖)  (๗) 

ในการนี้  หากเห็นสมควรจัดใหมีผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก  ก็ใหเสนอผลการสืบเสาะและ

ความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  โดยระบุชื่อผูท่ีจะขอใหแตงต้ังเปนผูคุมครอง

สวัสดิภาพเด็กและระยะเวลาในการคุมครองสวัสดิภาพ  ตามมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

เด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ในกรณีที่มีพฤติการณนาเชื่อวาบุคคลที่รับมอบตัวเด็กไปไมสามารถดูแลเด็กตามขอกําหนดได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหคําแนะนํา  แตหากบุคคลดังกลาว 

ไมปฏิบัติตามคําแนะนํา  ใหพนักงานเจาหนาที่ ย่ืนคําขอตอปลัดกระทรวง  ผูวาราชการจังหวัด  

นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ  แลวแตกรณี  เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบน

วาจะปฏิบัติตามขอกําหนด   

หากพิจารณาเห็นวาการคุมครองสวัสดิภาพดวยวิธีการขางตนไมไดผล  เห็นสมควรใหคุมครอง

สวัสดิภาพโดยการสงตัวเด็กเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟู  ใหพนักงาน
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เจาหนาที่เสนอผลการสืบเสาะพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด  เพื่อพิจารณา

ส่ังตามความเหมาะสม 
กอนยุติการคุมครองสวัสดิภาพ  ใหพนักงานเจาหนาที่ประเมินความเหมาะสมอีกคร้ัง 

เพื่อแนใจวาเด็กสามารถอยูไดอยางปกติสุข 
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการกําหนดแนวทางในการคุมครองสวัสดิภาพของเด็ก  พนักงาน

เจาหนาที่อาจจัดประชุมผูเก่ียวของ  โดยใหมีการกําหนดแผนแกไขฟนฟูเด็ก  วิธีการคุมครองสวัสดิภาพ  
การยุติการคุมครองสวัสดิภาพ   รวมทั้งการเยียวยาผู เ สียหาย   โดยเชิญผู เข ารวมประชุมตาม 
ความเหมาะสมและจําเปน  เชน 

(๑) บิดามารดา  ผูปกครอง  บุคคลซ่ึงรับตัวเด็กไวในความอุปการะเล้ียงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยูดวย 
(๒) ครูหรือผูเคยใหการศึกษาแกเด็ก 
(๓) ญาติซ่ึงเด็กและบุคคลตาม  (๑)  ใหการยอมรับนับถือ   
(๔) ผูที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลแกไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก 
(๕) ผูเสียหายหรือผูแทน 
(๖) บุคคลที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาสมควรเชิญเขารวมประชุม  เชน  ผูนําชุมชน  ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการชุมชน  เปนตน 
(๗) ผูประกอบวิชาชีพที่เก่ียวของ  เชน  นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห  แพทย  จิตแพทย  

เปนตน 
ทั้งนี้  การดําเนินการตามระเบียบขอนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่พึงระมัดระวัง  ใหเปนไปตาม

หลักการไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมและหลักประโยชนสูงสุดแกเด็ก 
ขอ ๙ ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนผู รักษาการ 

ตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ประธานกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 


