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ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็ก 

และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ วันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงวางระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วย

หลักเกณฑ์การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
 
ข้อ ๓  พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็ก และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม

หมวด ๓ และหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ 
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกําหนด โดยผ่านการประเมินจากอนุกรรมการประเมินที่
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติแต่งต้ัง 

(๒) บุคคลอ่ืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์แต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
(ค) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางด้านสังคมสงเคราะห์

จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ หรือการศึกษา และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่น และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี โดยมี
หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(จ) ไม่เคยกระทําผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดต่อเด็กหรือบุคคลในครอบครัว

ของตน 
(ฉ) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในคดีที่จะนํามาซึ่ง

ความเสียหายต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็ก 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง/หน้า ๘๙/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(ช) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคล
ล้มละลาย 

(ซ) ได้รับการรับรองการตรวจสุขภาพจากจิตแพทย์ 
(ฌ) ผ่านการอบรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติกําหนด โดยผ่านการประเมินจากอนุกรรมการประเมินที่คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติแต่งต้ังสําหรับผู้มีประสบการณ์ทํางานเป็นที่ประจักษ์ ไม่ต้องผ่านการอบรม แต่ต้องได้รับ
การประเมินตามที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติกําหนด 

 
ข้อ ๔  การยื่นคําขอเพื่อให้ได้รับการแต่งต้ัง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์

เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ของภาคเอกชน ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอต่อ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สําหรับจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืนต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี เมื่อผู้รับคําขอพิจารณาเห็นว่า ผู้ย่ืนคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 
๓ (๒) ให้ผู้รับคําขอเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าไม่มีการแต่งต้ังผู้ย่ืนคําขอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้รับคําขอแจ้ง
เหตุผลที่ไม่แต่งต้ังนั้นให้ผู้ย่ืนคําขอได้รับทราบ 

 
ข้อ ๕  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องจัด

ให้มีการตรวจสุขภาพจิต และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สงเคราะห์เด็กและ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กทุกระยะสามปี หากพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดําเนินการตามข้อ ๖ 
(๕) ต่อไป 

 
ข้อ ๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กพ้น

จากตําแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้พ้นจาก

การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ หรือไม่ผ่านการประเมินตาม
ข้อ ๕ 

 
ข้อ ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
 



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 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ 

ประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ผู้จัดทาํ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 


