ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว
พ.ศ. 2529
-------------------------------------โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 ขอ 10 (1)
บัญญัติใหพิจารณาชวยเหลือเด็กและครอบครัวของเด็ก เพื่อใหบิดามารดาหรือผูปกครองสามารถ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามแกอัตภาพ ประกอบกับระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการสงเคราะห
เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.2511 ไดใชมานานและมีหลักเกณฑบางประการไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติ
ในสภาพภาวะเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ดังนั้น เพื่อใหการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัวเปนไปดวย
ความเหมาะสมและเปนไปตามหลักการสังคมสงเคราะหยิ่งขึ้น กรมประชาสงเคราะหจึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภาย
ในครอบครัว พ.ศ. 2529”
ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว
พ.ศ. 2511
ขอ 3 การสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว หมายถึงการใหความชวยเหลือเด็กและครอบครัว
ของเด็กที่ประสบปญหาความเดือดรอนทั่วราชอาณาจักร โดยมุงเสริมสรางความมั่นคงในครอบครัว ให
ครอบครัวของเด็กสามารถเลี้ยงเด็กไวไดเองตามควรแกอัตภาพ ไมตองแยกเด็กออกจากครอบครัวโดย
ไมจําเปน
ขอ 4 เด็กซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย ทีพ่ งึ ไดรับการสงเคราะหตามระเบียบนี้ตอง
มีอายุไมเกิน 18 ป หรือที่อยูในระหวางการศึกษา ตองมีอายุไมเกิน 20 ปบริบรู ณ และอยูในครอบ
ครัวตามขอ 5 โดยเขาหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
1) เปนเด็กกําพรา อนาถา ซึ่งมีผูปกครอง
2) เปนเด็กพิการทางรางกาย สมองและปญญา หรือจิตใจ
3) เปนเด็กที่บิดามารดา หรือเฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผูปกครอง ประสบภาวะ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ถูกจําคุก กักขัง พิการและทุพพลภาพ ปวยทางรางกาย หรือจิตใจ ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแกอัตภาพได
4) เปนเด็กที่เกิดนอกสมรส

-2ขอ 5 ครอบครัวที่พึงไดรับการสงเคราะหตามระเบียบนี้ ตองเปนครอบครัวที่บิดามารดา
หรือเฉพาะบิดาหรือมารดา หรือผูปกครองที่มีเด็กอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ หรือไมเกิน 20 ปบริบูรณ
แลวแตกรณี อยูในความอุปการะ และจะตองเขาหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1) เปนครอบครัวยากจนขาดแคลน ไมสามารถใหการเลี้ยงดูและการศึกษาแก
เด็กทีอ่ ยูในความอุปการะตามควรแกอัตภาพได
2) เปนครอบครัวที่ประสบปญหาความเดือดรอน ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงตัวเด็กโดย
เฉพาะอันเปนการกระทบกระเทือนตอสวัสดิภาพของเด็ก
ขอ 6 การยื่นขอรับความชวยเหลือในกรณีผูรองขอความชวยเหลือมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่
อยูในกรุงเทพมหานคร ใหยนื่ คํารองขอที่กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห
สวนผูม ภี มู ิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคํารองขอที่ที่ทําการประชาสงเคราะหจังหวัด หรือที่
ทําการประชาสงเคราะหอําเภอ ซึ่งผูรองขอความชวยเหลือมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
ขอ 7 วิธดี าเนิ
ํ นการชวยเหลือใหกระทําตามหลักการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย โดยให
นักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูดําเนินการ
ขอ 8 เมื่อนักสังคมสงเคราะหหรือเจาหนาที่ผูซึ่งไดรับมอบหมายไดศึกษาวิเคราะหและ
พิจารณาเห็นสมควรใหการสงเคราะหอยางใดอยางหนึ่งแลว ใหเสนอขออนุมัติตออธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูที่ไดรับมอบหมายอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 9 (1) และ (2)
ขอ 9 วิธีการสงเคราะห ใหมงุ ทีจ่ ะใหผูรองขอความชวยเหลือเขาใจปญหาและรวมมือ
แกไขปญหา เพื่อใหครอบครัวสามารถชวยเหลือตนเองและเอาใจใสตอเด็กในความอุปการะ โดยอาจจะ
กระทําไดอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1) ใหการสงเคราะหเกี่ยวกับการเงิน
ก. ชวยเปนคาเลี้ยงดู คาพาหนะ หรือคาใชจายอื่นๆ สําหรับเด็กตามความ
จําเปนและความเหมาะสม
ข. ชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับเด็ก ซึ่งจะตองพิจารณาตามความจํา
เปนและความเหมาะสม
ค. ชวยเหลือครอบครัวของเด็กในกรณีที่ปญหาความเดือดรอนของครอบ
ครัวนั้นกระทบกระเทือนหรือเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เชน ใชเงินเปนทุนประกอบ
อาชี พ เป น ค า รั ก ษาพยาบาล และอื่ น ๆ เท า ที่ ไ ด พิ จ ารณาเห็ น เป น สิ่ ง จํ าเป น และเหมาะสม
ง. ชวยเหลือเปนคากายอุปกรณที่เด็กพิการและทุพพลภาพตามความเห็นและ
คําวินจิ ฉัยของแพทย รวมทั้งอุปกรณทางการแพทยที่จะชวยปองกันและแกไขความพิการของเด็กดวย
2) ใหการสงเคราะหเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภค เชน มุง ผาหมนอน แปง
นมสําหรับเลี้ยงดูเด็ก อุปกรณการศึกษา และอื่นๆ เทาที่พิจารณาเห็นเปนสิ่งจําเปน

-33) ใหการสงเคราะหดวยคําแนะนําปรึกษาและบริการอื่นๆ เชน แนะแนวหรือให
บริการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การปกครองเด็ก ใหคําปรึกษาปญหาตางๆ ในครอบครัว ตลอดจน
การใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพของเด็กพิการ และการปฏิบัติตัว
ของเด็กพิการ
ขอ 10 การใหความชวยเหลือทางการเงิน และสิง่ ของ ตามระเบียบนี้ใหเปนไปตาม
อัตราและหลักเกณฑที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง
ขอ 11 ใหใชระเบียบนี้ ตัง้ แตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 12 ใหผอู านวยการกองสงเคราะห
ํ
เด็กและบุคคลวัยรุนรักษาการณตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2529
(ลงชื่อ)

ประมูล จันทรจํานง
(นายประมูล จันทรจํานง)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
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(สําเนา)
ที่ กค 0514/227

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กท 10400

5 มกราคม 2537
เรื่อง การปรับปรุงหลักการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว
เรียน อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
อางถึง 1. หนังสือกรมประชาสงเคราะหถงึ กรมบัญชีกลาง ที่ รส 0410/1700 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536
หนังสือกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน ที่ รส 0410/2819 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536
และที่ รส 0410/3011 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0533/24186 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2528
ดวยกรมบัญชีกลางรายงานวา กรมประชาสงเคราะหขออนุมตั ปิ รับปรุงและเพิม่ เติมหลักเกณฑ
การเบิ ก จ า ยเงิ น สงเคราะหใ ห แ กเ ด็ กและครอบครัว ของเด็ ก ที่ประสบปญหาความเดือ ดรอ นจากที่
กระทรวงการคลังอนุมัติไวเดิม ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่อางถึง 2 ตามรายการดังนี้
1. ใหการชวยเหลือเปนเงิน เพือ่ เปนคาเลี้ยงดูหรือคาใชจายตางๆ ของเด็ก และชวยเหลือ
ครอบครัวของเด็กในกรณีที่ปญหาความเดือดรอนของครอบครัวกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวเนื่องกับ
สวัสดิภาพของเด็กโดยตรง เชน เงินทุนประกอบอาชีพ คารักษาพยาบาล เปนตน จากในวงเงินครั้งละ
ไมเกิน 800 บาทตอครอบครัว ไมเกิน 3 ครัง้ ตอครอบครัว เปนในวงเงินครั้งละ 1,000 บาท ตอเด็ก
หนึง่ คนในครอบครัว และไมเกิน 3,000 บาท สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกวาหนึ่งคน
2. ใหการชวยเหลือเปนสิ่งของ เชน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณการศึกษา เครื่องแบบ
นักเรียน แปงนมเลี้ยงเด็ก เปนตน จากในวงเงินครั้งละไมเกิน 800 บาทตอครอบครัว ไมเกิน 3 ครั้ง
ตอครอบครัว เปนในวงเงินครั้งละไมเกิน 1,000 บาท ตอเด็กหนึ่งคนในครอบครัว แตไมเกิน 3,000 บาท
สําหรับครอบครัวที่มีเด็กเกินกวาหนึ่งคน
3. กรณีพิจารณาเห็นสมควรใหการชวยเหลือครอบครัวใดมากกวาหนึ่งวิธีในคราวเดียว
กันจากใหการชวยเหลือไดไมเกิน 1,500 บาท ตอครั้งตอครอบครัว และไมเกิน 2 ครั้งตอครอบครัว
เปนในกรณีที่พิจารณาเห็นสมควรใหการชวยเหลือแกครอบครัวใดเปนทั้งเงินและสิ่งของในคราวเดียว
กันก็ได ในวงเงินไมเกิน 2,000 บาทตอครอบครัวที่มีเด็กหนึ่งคนและไมเกิน 3,000 บาท สําหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กเกินกวาหนึ่งคน
ทั้งนี้ การชวยเหลือตามขอ 1-3 ใหพิจารณาตามความจําเปนของครอบครัวหรือของเด็ก
แตละราย

-54. การใหความชวยเหลือตามขอ 1-3 ใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติใหแกครอบครัวของเด็ก หรือสําหรับเด็กที่เห็นวาจําเปน
ตองไดรับการชวยเหลือตามหลักเกณฑที่กรมประชาสงเคราะหกําหนด
5. ในกรณีทเี่ ห็นวาจําเปนจะตองใหการชวยเหลือครอบครัวและเด็กทีป่ ระสบปญหาเกินกวา
เกณฑทกี่ าหนดไว
ํ
ตามขอ 1-3 ใหขออนุมตั อิ ธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมายเปนกรณี
พิเศษเปนรายๆ ไป จากเงินงบประมาณรายจายประจําป หมวดเงินอุดหนุน ตั้งแตปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2537 เปนตนไป ความละเอียดแจงแลว นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแลว ใหยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อางถึง 2 และอนุมัติ
ใหเบิกจายเงินสงเคราะหใหแกเด็กและครอบครัวของเด็กที่ประสบปญหาเดือดรอน ตามรายการ 1-4 ได
ตามที่ขอตกลง สําหรับรายการที่ 5 ใหขอตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณีๆ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

กรมบัญชีกลาง
กองอนุมัติจาย 3
โทร. 2739024 ตอ 4465

อรัญ ธรรมโน
(นายอรัญ ธรรมโน)
ปลัดกระทรวงการคลัง
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(สําเนา)
ระเบียบกรมประชาสงเคราะห
วาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2542
-------------------------------------ดวยเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการสงเคราะหเด็ก
ภายในครอบครัว พ.ศ.2529 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยื่นคําขอรับการสงเคราะห จึงใหแกไข
เพิ่มเติม “ระเบียบกรมประชาสงเคราะห วาดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว พ.ศ.2529” ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภายใน
ครอบครัว แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ ตัง้ แตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอความในขอ 6 และใหใชขอความดังตอไปนี้แทน
“การยื่นคําขอรับการสงเคราะห ในกรณีผขู อความชวยเหลือมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในกรุงเทพมหานคร
ใหยนื่ คําขอทีก่ องสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กรมประชาสงเคราะห หรือสํานักงานประชาสงเคราะห
เขตพืน้ ที่ สําหรับผูม ภี มู ลิ าเนาหรื
ํ
อถิน่ ทีอ่ ยูใ นสวนภูมภิ าค ใหยนื่ คําขอทีส่ านั
ํ กงานประชาสงเคราะหจงั หวัด
ศูนยพฒ
ั นาและสงเคราะหชาวเขา นิคมสรางตนเอง สถานสงเคราะห ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก
และเยาวชน หรือสํานักงานประชาสงเคราะหอําเภอ ซึ่งผูรับการสงเคราะหมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542
(ลงชื่อ)

อิระวัชร จันทรประเสริฐ
(นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ)
อธิบดีกรมประชาสงเคราะห
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(สําเนา)
คําสั่งกรมประชาสงเคราะห
ที่ 127/2542
เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน ประชาสงเคราะหจังหวัด
ผูปกครองนิคมสรางตนเอง ผูอ านวยการศู
ํ
นยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา ผูอํานวยการศูนยพัฒนานิคมประจําภาค หัวหนาสํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง
ผูป กครองสถานสงเคราะห ผูอ านวยการศู
ํ
นยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชนปฏิบตั ริ าชการแทน

เพือ่ ใหการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และทันตอ
เหตุการณยิ่งขึ้น ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามระเบียบกรมประชาสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหเด็กภายใน
ครอบครัว พ.ศ.2529 ลงวันที่ 27 มกราคม 2529 ขอ 8 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห จึงมีคําสั่งดังนี้
1. มอบอํานาจใหผูอํานวยการกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน ประชาสงเคราะห
จังหวัด ผูป กครองนิคมสรางตนเอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา ผูปกครองสถาน
สงเคราะห ผูอ านวยการศู
ํ
นยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชน ปฏิบตั ริ าชการแทน ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหวา ดวยการสงเคราะหเด็กภายในครอบครัว พ.ศ. 2529 ขอ 9 (1) และ (2) ภายในวงเงิน
และเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/227 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537
2. ใหผูอํ านวยการกองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน ผูอํ านวยการศูนยพัฒนานิคม
ประจําภาคและหัวหนาสํานักงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง เบิกจายเงินที่กรม
ประชาสงเคราะหไดอนุมัติไปยังหนวยงานดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อสามารถใหการสนับสนุนสํานักงานประชา
สงเคราะหจงั หวัด นิคมสรางตนเอง ศูนยพฒ
ั นาและสงเคราะหชาวเขา สถานสงเคราะห ศูนยสงเคราะหและ
ฝกอาชีพเด็กและเยาวชนและสํานักงานประชาสงเคราะหเขตพื้นที่ ที่ตองการเงินสงเคราะหเด็กภายใน
ครอบครัวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2542
(ลงชื่อ)

อิระวัชร จันทรประเสริฐ
(นายอิระวัชร จันทรประเสริฐ)

