พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองเด็ก
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ กระทาได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ นึ ไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ ีให้ ใช้ บังคับเมื่อพ้ นกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวั นนับแต่ วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้ า๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖
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มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“เด็ก”หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่าสิบแปดปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่บี รรลุนิติ
ภาวะด้ วยการสมรส
“เด็กเร่ ร่อน”หมายความว่ า เด็ก ที่ไ ม่ มีบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองหรือ มีแต่ ไ ม่ เลี้ยงดู
หรือไม่ สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็ นเหตุ ให้ เด็ก ต้ องเร่ ร่ อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ ชีวิต
เร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของตน
“เด็กกาพร้ า”หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดา
หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้
“เด็กที่อยู่ ในสภาพยากลาบาก”หมายความว่ า เด็กที่อยู่ ในครอบครัวยากจนหรือบิดา
มารดาหย่าร้ าง ทิ้งร้ าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้ รับความลาบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้ าที่ใน
ครอบครัวเกินวัยหรือกาลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
“เด็กพิการ”หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย สมอง สติปัญญา หรือ
จิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่กาเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็ก ที่เ สี่ย งต่ อ การกระท าผิ ด ”หมายความว่ า เด็ก ที่ป ระพฤติ ต นไม่ ส มควร เด็ก ที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนาไปในทางกระทาผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม
อัน ดี หรื อ อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มหรื อ สถานที่อัน อาจชั ก น าไปในทางเสีย หาย ทั้ง นี้ ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง
“นักเรียน”หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือ เอกชน
“นักศึกษา”หมายความว่า เด็กซึ่งกาลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่
“ผู้ปกครอง”หมายความว่ า บิดามารดา ผู้อนุ บาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ
นายจ้ าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย
“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้ อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้ การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่าที่กาหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของ
เด็ก
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“ทารุณกรรม”หมายความว่า การกระทาหรือละเว้ นการกระทาด้ วยประการใดๆ จนเป็ น
เหตุให้ เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทาผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้
เด็กให้ กระทาหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็ นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่กต็ าม
“สืบเสาะและพินิจ”หมายความว่า การค้ นหาและรวบรวมข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและ
นามาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น
“สถานรับเลี้ยงเด็ก ”หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่ เกินหกปี
บริบูรณ์ และมีจานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้ องเป็ นญาติกับเจ้ าของหรือผู้ดาเนินการสถาน
รับเลี้ยงเด็กดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
“สถานแรกรับ”หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้ อุปการะเป็ นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกาหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก
แต่ละราย
“สถานสงเคราะห์”หมายความว่า สถานที่ให้ การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จาต้ อง
ได้ รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป
“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ”หมายความว่า สถานที่ให้ การศึกษา อบรม ฝึ กอาชีพ เพื่อ
แก้ ไขความประพฤติ บาบัด รักษา และฟื้ นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้ รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟื้ นฟู ”หมายความว่ า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือ ศูน ย์ท่ีจัดขึ้น
เพื่อให้ การบาบัดรักษา การฟื้ นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว
และการฝึ กอบรมอาชีพแก่เด็กที่จาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็ นกรณีพิเศษ
“สถานพินิจ”หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนก
คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่ าด้ วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธพี ิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน”หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก
“คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่”
หมายความว่ า ผู้ ซ่ึ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิบั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“ผู้ว่าราชการจังหวัด ”หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซ่ึงได้ รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง”หมายความว่ า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์และหมายความรวมถึงผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
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“รัฐมนตรี”หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้ ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่า
ด้ วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้ เปิ ดทาการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ให้ ศาลจังหวัดมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุ ติธรรม รัก ษาการตามพระราชบั ญญั ติน้ ี และให้ รั ฐมนตรีแต่ ละกระทรวงมีอานาจแต่ งตั้งพนัก งาน
เจ้ าหน้ าที่กบั ออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการคุม้ ครองเด็ก

มาตรา ๗ ให้ มีคณะกรรมการคุ้ มครองเด็ก แห่ ง ชาติ ประกอบด้ วย รั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบ ดี ก รมพั ฒ นาสัง คมและสวั ส ดิ ก าร อธิบ ดี ก รมสุข ภาพจิ ต อธิบ ดี ผ้ ู พิ พ ากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สงู อายุ เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีว่า การกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์แต่ งตั้งจากผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี วิชาชีพละสองคน โดยจะต้ องมีผ้ ูแทนจาก
ภาคเอกชนอย่างน้ อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซ่ึงมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์ใน
ด้ านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปี อีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ซ่งึ ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้ าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ไม่เกินสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

-๕-

มาตรา ๘ ให้ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ทา
หน้ าที่เป็ นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้ มีอานาจหน้ าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทัว่ ไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและร่ วมมือกับส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้ อง
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
(๓) พั ฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีก าร ตลอดจนให้ บริก ารด้ านสงเคราะห์ คุ้ มครอง
สวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริ มความประพฤติเด็กของ
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง แล้ วรายงานให้ คณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ พ้ นจากตาแหน่งเพราะครบวาระอาจได้ รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่
ต้ องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้ นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สจุ ริตต่อหน้ าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
(๕) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๖) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ รัฐมนตรี
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็ นกรรมการแทน และให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีท่กี รรมการผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่ งครบวาระแล้ ว แต่ยังมิได้ มี
การแต่ งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพ้นจากตาแหน่ งตามวาระปฏิบั ติ
หน้ าที่ไปพลางก่อน

-๖-

มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่ มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการ
ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๓) วางระเบีย บโดยความเห็น ชอบของกระทรวงการคลั งเกี่ย วกับ การรั บ เงิน การ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธกี ารดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗
(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่
(๖) ให้ คาปรึกษา แนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ด้ านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจเข้ า
ไปตรวจสอบในสถานรับ เลี้ยงเด็ก สถานแรกรั บ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้ มครองสวัสดิภาพ สถาน
พัฒนาและฟื้ นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ท่เี กี่ยวข้ องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้ คาแนะนาและเสนอแนะในการ
ป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม ความประพฤติ เ ด็ก ใน
กรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด
(๘) ดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้ น าบทบั ญ ญั ติม าตรา ๑๓ มาใช้ บั ง คั บ กับ การประชุ มของคณะอนุ ก รรมการหรื อ
คณะทางาน โดยอนุโลม

-๗-

มาตรา ๑๖ ให้ มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นรองประธานกรรมการ ผู้แทน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตารวจนครบาล
ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิก าร และผู้สูงอายุ ผู้ อานวยการสานักพั ฒนาชุมชน ผู้ อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการสานักอนามัย และผู้อานวยการสานักการแพทย์ เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้ องมีผ้ ูแทนจากภาคเอกชนอย่างน้ อย
วิชาชีพละหนึ่งคน และแต่ งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผ้ ูอานวยการ
สานักสวัสดิการสังคม เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่ งตั้งข้ าราชการในสานักสวัสดิการ
สังคมไม่เกินสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๗ ให้ มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็ นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้ รั บมอบหมายจากผู้ ว่าราชการจังหวัด เป็ นรอง
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒ นาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
หรื อ ผู้ แทนศาลจัง หวัด ในกรณีท่ีจั งหวัด นั้ น ไม่ มีศ าลเยาวชนและครอบครั ว ผู้ แ ทนสถานพิ นิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้ าราชการในจังหวัดในกรณี
ที่จังหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทาในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต้ องมีผ้ ูแทนจากภาคเอกชนอย่างน้ อยวิชาชีพละ
หนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้ องเป็ นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้ าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๘ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่ ง การพ้ นจากตาแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้ าที่ของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุ โลม เว้ นแต่ อานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ให้ เป็ นอานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ วแต่กรณี

-๘-

มาตรา ๑๙ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้ บังคับกับการประชุมและ
การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กจังหวัดมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นต่ อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ
มาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๒) ให้ คาปรึกษา แนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ด้ านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอานาจเข้ า
ไปตรวจสอบในสถานรับ เลี้ยงเด็ก สถานแรกรั บ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้ มครองสวัสดิภาพ สถาน
พัฒนาและฟื้ นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ท่เี กี่ยวข้ องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้ วแต่กรณี
(๓) กาหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้ วแต่กรณี
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้ วแต่กรณี และรายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน
และการจัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ
(๖) เรี ย กเอกสารหรื อ พยานหลั ก ฐานใดๆ หรื อ ขอค าชี้ แจงจากผู้ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และ
ส่งเสริ มความประพฤติเด็ก ในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้ วแต่ ก รณี แล้ วรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการ
(๘) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ กรรมการและอนุกรรมการเป็ น
เจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๒
การปฏิบตั ิต่อเด็ก

-๙-

มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็ก ไม่ ว่ากรณีใด ให้ คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เป็ น
สาคัญและไม่ให้ มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรม
การกระทาใดเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของเด็ก หรือเป็ นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ น
ธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้ พิจารณาตามแนวทางที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้ องให้ การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้ องถิ่น แต่ท้งั นี้
ต้ องไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าตามที่กาหนดในกฎกระทรวงและต้ องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนมิให้ ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อานวยการเขต นายอาเภอ ปลัดอาเภอ
ผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ท่รี ับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผ้ ูปกครองหรือไม่กต็ าม รวมทั้งมีอานาจและหน้ าที่ดูแลและ
ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟื้ นฟู และสถานพิ นิ จ ที่ ต้ั ง อยู่ ใ นเขตอ านาจ แล้ วรายงานผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้ วแต่ กรณี เพื่อ
ทราบ และให้ มีอานาจและหน้ าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้ องไม่กระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้ กับบุคคลที่รับจ้ าง
เลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้ มีการป้ องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้ การ
เลี้ยงดูท่เี หมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้ ส่งิ ที่จาเป็ นแก่การดารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็ นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็ นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใต้ บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิ
ให้ ผ้ ูใดกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทาหรือละเว้ นการกระทาอันเป็ นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้ ส่งิ จาเป็ นแก่การดารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ใน
ความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้ เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่ าจะ
ทาให้ เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาผิด

-๑๐-

(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้ แก่
บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้ นแต่เป็ นการกระทาของทางราชการหรือได้ รับอนุญาตจากทางราชการ
แล้ ว
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชั กจู ง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทาด้ วยประการใดให้ เด็กไปเป็ น
ขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้ เด็กเป็ นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทาผิด หรือกระทาด้ วยประการ
ใดอันเป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช้ จ้ าง หรือวานเด็กให้ ทางานหรือกระทาการอันอาจเป็ นอันตรายแก่ร่า งกายหรือ
จิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้ เด็กเล่นกีฬาหรือให้ กระทาการ
ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้ าอันมีลักษณะเป็ นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของ
เด็กหรือมีลักษณะเป็ นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(๘) ใช้ หรือยินยอมให้ เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้ าไปในสถานที่เล่นการพนัน
สถานค้ าประเวณี หรือสถานที่ท่หี ้ ามมิให้ เด็กเข้ า
(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้ เด็กแสดงหรือกระทาการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็ นไปเพื่อให้ ได้ มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จ าหน่ า ย แลกเปลี่ ย น หรื อ ให้ สุ ร าหรื อ บุ ห รี่ แ ก่ เ ด็ก เว้ น แต่ ก ารปฏิ บั ติ ท าง
การแพทย์
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ ลงโทษตาม
กฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภท
ใด ซึ่งข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทาให้ เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิ
ชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผ้ ูปกครองตกอยู่ ในสภาพไม่อาจให้ การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่ง
สอน และพัฒนาเด็กได้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระทาการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพ
หรือขัดขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้ การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจาเป็ น
อื่นใดเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้ องกันมิให้ เด็กได้ รับอันตราย
หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรม พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องดาเนินการให้ การสงเคราะห์หรือคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๒๙ ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง
สวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้ องให้ การช่วยเหลือเบื้องต้ นและแจ้ งต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจ หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้ า

-๑๑-

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็ก
ไว้ รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้ าง ซึ่งมีหน้ าที่ดูแลเด็กที่เป็ นศิษย์หรือลูกจ้ าง จะต้ องรายงานให้
พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่ ายปกครองหรือ
ตารวจทราบโดยมิชักช้ า หากเป็ นที่ปรากฎชัดหรือน่ าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่ วยเนื่องจาก
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจ้ งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้ กระทาโดยสุจริตย่อมได้ รับความคุ้มครอง
และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตาม
หมวด ๓ และหมวด ๔ มีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้ น ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง
หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าหากไม่ดาเนินการในทันทีเด็กอาจได้ รับอันตรายแก่
ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกนาพาไปสถานที่อ่นื ซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้ มีอานาจเข้ าไปในเวลา
ภายหลังพระอาทิตย์ตกได้
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง
สวัสดิภาพ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจนาตัวเด็กไปยัง
ที่ทาการของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่
ทั้งนี้ จะต้ องกระทาโดยมิชักช้ า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้ นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้ เมื่อพ้ น
ระยะเวลาดังกล่าวให้ ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้ องให้ การอุปการะเลี้ยงดูและ
หากเจ็บป่ วยจะต้ องให้ การรักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให้ ถ้อยคาหรือข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพความเป็ นอยู่ ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคาสั่งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูปกครองของเด็ก นายจ้ างหรือผู้ประกอบการ เจ้ าของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่ท่เี ด็กทางานหรือเคยทางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้ าของหรือผู้ครอบครอง
หรื อ ผู้ ดูแลสถานศึ ก ษาที่เด็ก ก าลังศึ ก ษาหรื อ เคยศึก ษา หรื อ ผู้ ป กครองสวัส ดิภาพ ส่งเอกสารหรื อ
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ การศึกษา การทางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให้
(๕) เข้ าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้ างของเด็ก
สถานศึกษาของเด็ก หรือ สถานที่ท่ีเด็กมีความเกี่ยวข้ องด้ วย ในระหว่ างเวลาพระอาทิตย์ข้ ึน ถึงพระ
อาทิตย์ตกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยู่ ในที่น้ันๆ และรวบรวมข้ อมูลหรื อหลักฐานเกี่ยวกับ สภาพความ
เป็ นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสยั และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กให้ แก่ผ้ ูปกครองพร้ อมกับแนะนาหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ ดูแลและ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกต้ อง เพื่อให้ เด็กได้ รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบให้ แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยัง
สถานแรกรับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อมีการร้ องขอ

-๑๒-

เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะต้ องได้ รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้ รับ
การศึก ษาอย่ างเหมาะสม และก่ อ นที่จะจัดให้ เด็ก เข้ าอยู่ ในสถานรั บ เลี้ยงเด็ก สถานแรกรั บ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้ นฟู จะต้ องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระทาได้
ในการปฏิบัติหน้ าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัว
ก่อนและให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเษกษา
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี ให้ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่เป็ นเจ้ า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๓
การสงเคราะห์เด็ก

มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงได้ รับการสงเคราะห์ได้ แก่
(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกาพร้ า
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓) เด็กที่ผ้ ูปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจาคุก กักขัง
พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่ วยเรื้อรัง ยากจน เป็ นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้ าง เป็ นโรคจิตหรือโรคประสาท
(๔) เด็กที่ผ้ ูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(๕) เด็กที่ได้ รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้ เป็ นเครื่องมือในการกระทาหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็ นเหตุให้ เด็กมีความประพฤติ
เสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็ นเหตุให้ เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก
(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้ องได้ รับการสงเคราะห์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา
๒๔ ได้ รับแจ้ งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้ รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้
พิจารณาให้ การสงเคราะห์ตามวิธกี ารที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

-๑๓-

(๑) ให้ ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กเพื่อให้ สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็ก ให้ อ ยู่ ใ นความอุ ป การะของบุ ค คลที่เ หมาะสมและยิ น ยอมรั บ เด็ก ไว้
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีท่ไี ม่อาจดาเนินการตาม
(๑) ได้
(๓) ดาเนินการเพื่อให้ เด็กได้ เป็ นบุตรบุญธรรมของบุ คคลอื่นตามกฎหมายว่าด้ วยการ
รับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
(๔) ส่งเด็กเข้ ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม
และยินยอมรับเด็กไว้ อุปการะ
(๕) ส่งเด็กเข้ ารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) ส่งเด็กเข้ ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์
(๗) ส่งเด็กเข้ าศึกษาหรือฝึ กหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้ าบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ ศึกษา
หรือฝึ กหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้ นฟู หรือส่งเด็กศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้ หลักศาสนาในวัด
หรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว้
วิธีการให้ การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ปลัดกระทรวงกาหนด
และไม่ ว่ากรณีใดๆ การดาเนินการให้ การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้ องได้ รับความ
ยินยอมจากผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าวต้ องทาเป็ นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกาหนด หรือ
ยินยอมด้ วยวาจาต่อหน้ าพยานอย่างน้ อยสองคน ในกรณีท่ผี ้ ูปกครองไม่ให้ ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั
ควรหรือไม่อาจให้ ความยินยอมได้ ให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี มีอานาจส่ง
เด็กเข้ ารับ การสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่ าวได้ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้ องฟั ง
รายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน
ให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี มีอานาจกาหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่ น
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ แล้ วก็ได้ ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่รีบ
ดาเนินการจัดให้ เด็กสามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้ า
ในกรณีเด็กอยู่ ระหว่ างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้ องขอและแสดงให้ เห็นว่ า
สามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่ กรณี สั่งให้
เด็ก พ้ น จากการสงเคราะห์ และมอบตัวเด็ก ให้ แก่ผ้ ู ปกครองรั บไปปกครองดู แลได้ แม้ ว่ายังไม่ ครบ
กาหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์กต็ าม
ในกรณีท่บี ุคคลที่ได้ รับการสงเคราะห์มีอายุสบิ แปดปี บริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จาเป็ น
จะต้ องได้ รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี อาจสั่งให้ บุคคล
นั้นได้ รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุย่ีสบิ ปี บริบูรณ์กไ็ ด้ แต่ถ้ามีเหตุจาเป็ นต้ องให้ การสงเคราะห์ต่อไป
อีกและบุคคลนั้นมิได้ คัดค้ านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี อาจสั่งให้ สงเคราะห์
บุคคลนั้ นต่ อไปตามความจาเป็ นและสมควร แต่ ท้งั นี้ต้อ งไม่ เกินเวลาที่บุ คคลนั้ นมีอายุ ครบยี่สิบสี่ปี
บริบูรณ์

-๑๔-

มาตรา ๓๔ ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนาเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ท่กี รมพัฒนา
สัง คมและสวั ส ดิ ก ารหรื อ ส านั ก งานพั ฒ นาสัง คมและสวั ส ดิ ก ารจั งหวั ด หรื อ ที่ส ถานแรกรั บ สถาน
สงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้ นฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ท่กี รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสานักงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้ าเป็ นเด็กที่จาเป็ นต้ องได้ รับการสงเคราะห์ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
พิจารณาให้ การสงเคราะห์ท่เี หมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีท่พี นักงานเจ้ าหน้ าที่ยังไม่สามารถหา
วิธกี ารสงเคราะห์ท่เี หมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้
กรณีมีการนาเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ท่สี ถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน
พั ฒ นาและฟื้ นฟู เ ด็ก ของเอกชน ให้ ผ้ ู ป กครองสวั ส ดิ ภ าพรายงานข้ อ มู ล เกี่ย วกับ เด็ก ต่ อ พนั ก งาน
เจ้ าหน้ าที่เพื่อพิจารณาดาเนินการตามวรรคสองต่อไป
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
พบเห็น เด็ก ที่พึงได้ รับ การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือ ได้ รับแจ้ งจากบุคคลตาม
มาตรา ๒๙ ให้ สอบถามเพื่อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้ าเด็กเจ็บป่ วยหรือจาต้ องตรวจสุขภาพหรือเป็ น
เด็กพิการต้ องรีบจัดให้ มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที หากเป็ นเด็กที่จาเป็ นต้ องได้ รับการ
สงเคราะห์กใ็ ห้ พิจารณาให้ การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่ว่ากรณีใดให้ พยายามดาเนินการเพื่อให้
เด็กสามารถกลับไปอยู่กบั ครอบครัวโดยเร็ว แต่ หากปรากฎว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้ อมไม่เหมาะ
ที่จ ะให้ เ ด็ก กลั บ ไปอยู่ กับ ครอบครั ว และมี เ หตุ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งให้ ก ารคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพแก่ เ ด็ก
พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะใช้ มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ก็ได้
มาตรา ๓๖ ในระหว่ างที่เด็กได้ รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ(๖)
หากปรากฎว่าเป็ นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดและพึงได้ รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ ปลัดกระทรวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี มีอานาจสั่งให้ ใช้ มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔
ได้
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้ นฟูได้ รับตัวเด็ก
ไว้ ตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ ผ้ ูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและ
ครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธกี ารสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคนพร้ อมด้ วย
ประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจัง หวัด แล้ วแต่กรณี โดยมิชักช้ า และให้ ปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
มาตรา ๓๘ ในกรณี ท่ีป ลั ด กระทรวงหรื อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สั่ง ให้ เ ด็ก เข้ า รั บ การ
สงเคราะห์โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีท่ผี ้ ูปกครองของเด็กไม่เห็นด้ วยกับ
กาหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีท่ผี ้ ูปกครองยื่นคาร้ องขอรับเด็กไปปกครองดูแล

-๑๕-

เองแต่ได้ รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผู้ปกครอง
ย่อมมีสทิ ธินาคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ในเขตท้องที่น้ันภายในหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันรับทราบคาสั่ง
มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ผี ้ ูปกครองซึ่งได้ รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื่อ
ว่าจะให้ การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ ให้ ค าแนะน าแก่ ผ้ ู ป กครอง หากผู้ ป กครองไม่ ป ฏิบั ติ ต ามค าแนะน าก็ใ ห้ ย่ื น ค าขอต่ อ
ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็ นหัวหน้ าประจากิ่งอาเภอ แล้ วแต่
กรณี เพื่อเรียกผู้ปกครองมาทาทัณฑ์บนว่าจะไม่กระทาการใดอันมีลักษณะเป็ นการให้ การเลี้ยงดูโดยมิ
ชอบแก่เด็กอีกและให้ วางประกันไว้ เป็ นจานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ ได้ ไม่
เกินระยะเวลาสองปี ถ้ ากระทาผิดทัณฑ์บนให้ ริบเงินประกันเป็ นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา ๖๙
การให้ คาแนะนาหรือการเรียกประกันให้ คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ
ประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นสาคัญ

หมวด ๔
การคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก

มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงได้ รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้ แก่
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทาผิด
(๓) เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ จ าต้ องได้ รั บ การคุ้ มครองสวั ส ดิ ภ าพตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ ท่นี ่าเชื่อว่ามีการกระทาทารุณกรรมต่อ
เด็ก ให้ รี บ แจ้ งหรื อ รายงานต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ พนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ตารวจ หรื อ ผู้ มีหน้ าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจ หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้ รับแจ้ งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็ นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่นี ่าเชื่อ
ว่ามีการกระทาทารุณกรรมต่ อเด็กในสถานที่ใด ให้ มีอานาจเข้ าตรวจค้ นและมีอานาจแยกตัวเด็กจาก
ครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สดุ
การแจ้ งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่ อได้ กระทาโดยสุจริตย่อมได้ รับความคุ้มครอง
และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง

-๑๖-

มาตรา ๔๒ การดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้ องรีบจัด
ให้ มีการตรวจรักษาทางร่ างกายและจิตใจทันที ถ้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นสมควรต้ องสืบเสาะและพินิจ
เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธกี ารคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถาน
แรกรับก่อนได้ หรือถ้ าจาเป็ นต้ องให้ การสงเคราะห์กใ็ ห้ พิจารณาให้ การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และ
ถ้ าจาเป็ นต้ องให้ การฟื้ นฟูสภาพจิตใจก็ให้ รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้ นฟู
การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้ นฟู หรื อสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ ง
ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธกี ารคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้ กระทาได้ ไม่เกินเจ็ดวัน แต่
ในกรณีท่มี ีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคา
ร้ องขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคาสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้ วไม่เกินสามสิบวันก็ได้
มาตรา ๔๓ กรณีท่ผี ้ ูปกครองหรือญาติของเด็กเป็ นผู้กระทาทารุณกรรมต่อเด็ก ถ้ ามีการ
ฟ้ องคดีอาญาแก่ผ้ ูกระทาผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้ องนั้นจะกระทาทารุณกรรมแก่เด็กอี ก ก็ให้
ศาลที่พิจารณาคดีน้ันมีอานาจกาหนดมาตรการคุมความประพฤติผ้ ูน้ัน ห้ ามเข้ าเขตกาหนด หรือห้ ามเข้ า
ใกล้ ตัวเด็กในระยะที่ศาลกาหนด เพื่อป้ องกันมิให้ กระทาการดังกล่าวและจะสั่งให้ ผ้ ูน้ันทาทัณฑ์บนตาม
วิธกี ารที่กาหนดไว้ ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้ วยก็ได้
หากยังไม่ มีก ารฟ้ องคดีอาญาหรื อไม่ ฟ้องคดีอ าญาแต่ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ าจะมีการ
กระท าทารุ ณ กรรมแก่ เ ด็ก อีก ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ พนั ก งานฝ่ ายปกครองหรื อ ต ารวจ ผู้ มี ห น้ า ที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคาขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพื่อออก
คาสั่งมิให้ กระทาการดังกล่าวโดยกาหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้ วยก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อคุ้มครอง
เด็กมิให้ ถูกกระทาทารุณกรรมอีก ให้ ศาลมีอานาจออกคาสั่งให้ ตารวจจับกุมผู้ท่เี ชื่อว่าจะกระทาทารุณ
กรรมแก่เด็กมากักขังไว้ มีกาหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
การพิจารณาออกคาสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้ คานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็ นสาคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
พบเห็น หรื อได้ รั บแจ้ งจากผู้ พบเห็นเด็ก ที่เสี่ยงต่ อ การกระทาผิดให้ สอบถามเด็ก และดาเนิ น การหา
ข้ อ เท็จจริ ง เกี่ย วกับ ตั วเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพั น ธ์ภายในครอบครั ว ความเป็ นอยู่ การเลี้ยงดู
อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้ าเห็นว่ าจาเป็ นต้ องคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้ าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้ นฟูกใ็ ห้ เสนอประวัติ
พร้ อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งให้ ใช้ วิธีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก
ในกรณีพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่า
เด็กจาเป็ นต้ องได้ รับการสงเคราะห์กใ็ ห้ พิจารณาให้ การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่
สมควรส่งตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและ

-๑๗-

ฟื้ นฟู ก็ให้ มอบตัวเด็ก แก่ผ้ ู ปกครองหรื อ บุ คคลที่ยิน ยอมรั บ เด็ก ไปปกครองดู แล โดยอาจแต่ งตั้งผู้
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไม่กไ็ ด้ และเมื่อได้ ปรึกษาหารือร่ วมกับผู้ปกครองหรือ
บุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล้ วอาจจะวางข้ อกาหนดเพื่อป้ องกันมิให้ เด็กมีความประพฤติเสียหาย
หรือเสี่ยงต่อการกระทาผิด โดยให้ ผ้ ูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้ องปฏิบัติข้อใดข้ อ
หนึ่งหรือหลายข้ อตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิให้ เด็กเข้ าไปในสถานที่หรือท้ องที่ใดอันจะจูงใจให้ เด็กประพฤติตนไม่
สมควร
(๒) ระมัดระวังมิให้ เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น
หรือไปกับผู้ปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิให้ เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนาไปในทาง
เสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิให้ เด็กกระทาการใดอันเป็ นเหตุให้ เด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดให้ เด็กได้ รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของ
เด็ก
(๖) จัดให้ เด็กได้ ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(๗) จัดให้ เด็ก กระทากิจกรรมเพื่ อ พั ฒนาตนเองทางด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
หากปรากฏชั ด ว่ า ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ ท่ีรั บ เด็ก ไว้ ป กครองดู แ ลละเลยไม่ ป ฏิบั ติ ต าม
ข้ อกาหนดของพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้ พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล
มาตรา ๔๕ ห้ ามมิให้ เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้ าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จาหน่ ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่ าฝื นให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้ อมูลเกี่ยวกับ
เด็กและมีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ ทาทัณฑ์บน หรือ
มี ข้ อ ตกลงร่ ว มกัน เกี่ย วกับ วิ ธีก ารและระยะเวลาในการจั ด ให้ เ ด็ก ท างานบริ ก ารสัง คมหรื อ ท างาน
สาธารณประโยชน์และอาจวางข้ อกาหนดให้ ผ้ ูปกครองต้ องปฏิบัติข้อใดข้ อหนึ่งหรือหลายข้ อตามมาตรา
๔๔ วรรคสอง หรือวางข้ อกาหนดอื่นใดเพื่อแก้ ไข หรือป้ องกันมิให้ เด็กกระทาความผิดขึ้นอีกก็ได้
หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่ าฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ นาบทบัญญัติมาตรา
๓๙ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
การว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น ท าทัณ ฑ์ บ น และจั ด ให้ เ ด็ก ท างานบริ ก ารสัง คมหรื อ ท างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีปลั ดกระทรวงหรื อ ผู้ ว่าราชการจัง หวัด สั่งให้ ส่งเด็ก เข้ ารั บ การ
คุ้มครอง สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจ้ าหน้ าที่ออกข้ อกาหนดให้ เด็กทางานบริการสังคมหรือทางาน

-๑๘-

สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่ เห็นด้ วยให้ มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕
ภายในหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันรับทราบคาสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธกี ารดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ ในหมวดนี้ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด ๕
ผูค้ ุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก

มาตรา ๔๘ ในการด าเนิ น การสงเคราะห์ คุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และส่ ง เสริ ม ความ
ประพฤติแก่เด็กตามพระราชบัญญัติน้ ีหรือกฎหมายอื่น ถ้ าพนักงานเจ้ าหน้ าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้ง
ผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็ก เพื่ อก ากับ ดูแลเด็ก คนใด ก็ให้ ย่ืนคาขอต่ อปลัดกระทรวงหรือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้ วแต่กรณี ให้ แต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความ
เหมาะสมเป็ นผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะกาหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ในการกากับดูแล
ของผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กด้ วยก็ได้
กรณีท่เี ด็กพ้ นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟื้ นฟูแล้ ว ถ้ ามีเหตุผลสมควรก็ให้ ผ้ ูปกครองสวัสดิภาพยื่นคาขอต่อ
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวั ด แล้ วแต่กรณี ให้ ต้ังพนักงานเจ้ าหน้ าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือ
บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็ นผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กได้
การแต่งตั้งผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กให้ มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี
มาตรา ๔๙ ผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เยี่ ย มเยี ย น ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และตั ก เตื อ นเกี่ย วกับ เรื่ อ งความประพฤติ
การศึกษา และการประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการกากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียน ให้ คาปรึกษา และแนะนาแก่ผ้ ูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอน
และเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการกากับดูแล
(๓) จัดทารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็ นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครอง
เสนอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้ วแต่กรณี เพื่อ
ดาเนินการต่อไป

-๑๙-

มาตรา ๕๐ ห้ ามมิให้ ผ้ ูปกครองสวัสดิภาพหรือผู้ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปิ ดเผยชื่อตัว
ชื่อสกุล ภาพหรือข้ อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง ให้ ใช้ บั ง คั บ แก่ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ นั ก สั ง คมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา และผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ของตนด้ วย โดยอนุโลม
ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้ อมูล
ที่เปิ ดเผยโดยฝ่ าฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

หมวด ๖
สถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้ นฟู

มาตรา ๕๑ ปลั ด กระทรวงมี อ านาจจั ด ตั้ ง สถานรั บ เลี้ ยงเด็ก สถานแรกรั บ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้ นฟู ได้ ท่วั ราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟื้ นฟูภายในเขตจังหวัดนั้น
หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอานาจหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ีอาจจัดตั้งและดาเนิน
กิจการได้ เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้ งให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ วแต่กรณีทราบ
และให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนาหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๕๒ ภายใต้ บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห์ สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และสถานพั ฒ นาและฟื้ นฟู ต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตต่ อ
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี
การขอรั บ ใบอนุ ญ าต การออกใบอนุ ญาต การขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญาต การให้ ต่อ อายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สญ
ู หาย ถูกทาลาย หรือชารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และ
การเพิกถอนใบอนุญาต ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ให้ ป ลั ด กระทรวง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด กากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟื้ นฟูท่อี ยู่ในเขตพื้นที่ท่รี ับผิดชอบ

-๒๐-

มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรั บ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้ มครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟื้ นฟูจะต้ องไม่ดาเนินกิจการในลักษณะแสวงหากาไรในทางธุรกิจ และต้ องมีผ้ ูปกครองสวัสดิ
ภาพเป็ นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา
การดาเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกาหนด
มาตรา ๕๕ ให้ ปลั ดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจแต่ งตั้งหรื อถอดถอน
ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟื้ นฟู ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้ เพื่อสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกาหนดวิธกี ารที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่
เด็กแต่ละคน ถ้ าจาเป็ นอาจรับตัวเด็กไว้ ปกครองดูแลชั่วคราวได้ ไม่เกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่ งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพรวมทั้งของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และ
มูลเหตุท่ที าให้ เด็กตกอยู่ในสภาวะจาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(๓) จัดให้ มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้ อมทั้งดาเนินการรักษาเยียวยาแก่
เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่ งห่ ม ให้ เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัด
อาหารให้ ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้ แก่เด็กที่อยู่ ในความปกครองดูแลให้
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน
(๖) จัดส่งเด็กที่ได้ ดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนา
และฟื้ นฟู โรงเรียน หรือสถานที่อ่นื ใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน
(๗) มอบตัวเด็กแก่ผ้ ูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้ อุปการะ
เลี้ยงดูและถ้ าเห็นสมควรอาจยื่นคาขอให้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี แต่งตั้งผู้
คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘
(๘) ให้ คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่ผ้ ูปกครอง ในกรณีท่เี ด็กจาต้ องได้ รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้ปกครองสวัสดิภ าพของสถานแรกรับต้ อ งดาเนิ นการให้ เด็ก สามารถกลับไปอยู่ กับ
ผู้ปกครองก่อน ส่วนการจัดให้ เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา
และฟื้ นฟู ให้ ดาเนินการเป็ นวิธสี ดุ ท้าย
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มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุ ญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ ีหรือกฎหมายอื่นต้ องควบคุมดูแลให้ มีการรับเด็กที่
จาต้ องได้ รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้ อุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอานาจและหน้ าที่ตามมาตรา ๕๖
(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้ มีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึ กหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
ของสถานสงเคราะห์ให้ เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน
(๒) จัดบริการแนะแนว ให้ คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผ้ ูปกครอง
(๓) สอดส่องและติดตามให้ คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถาน
สงเคราะห์ไปแล้ ว เพื่อเป็ นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิ
ให้ กลับไปสู่สภาพเดิม
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้ าเป็ นกรณีท่เี ด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่ง
มีรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้
มาตรา ๕๙ ผู้ ปกครองสวัส ดิภ าพของสถานคุ้ มครองสวัส ดิภาพมี อ านาจและหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึ กอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๓) แก้ ไขความประพฤติ บาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เด็ก
ที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดส่องและติดตามให้ คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพไปแล้ ว
มาตรา ๖๐ ผู้ ป กครองสวั ส ดิ ภ าพของสถานพั ฒ นาและฟื้ นฟู มี อ านาจและหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับเด็กที่จาต้ องได้ รับการบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพด้ านร่างกายหรือจิตใจไว้ ปกครอง
ดูแล
(๒) ทาการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
และฟื้ นฟูเด็กแต่ละคน
(๓) จัดการศึกษา ฝึ กอบรม สั่งสอน บาบัดรักษา แนะแนว และฟื้ นฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจให้ เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ ห้ ามมิให้ เจ้ าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้ นฟู ทาร้ ายร่างกายหรื อ
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จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว้ นแต่
กระทาเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี หรือตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ ผ้ ูปกครองสวัสดิภาพเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา

หมวด ๗
การส่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา

มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้ องจัดให้ มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว
ให้ คาปรึกษาและฝึ กอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่ง เสริมความประพฤติท่เี หมาะสม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาต้ อ งประพฤติต นตามระเบี ย บของโรงเรี ย นหรื อ
สถานศึกษาและตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๔ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด และมีอานาจนาตัวไปมอบแก่ผ้ ูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดาเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถนาตัวไปมอบได้ จะแจ้ งด้ วยวาจาหรือเป็ นหนังสือก็ได้
เมื่อได้ อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ ว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือ
ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนั ก เรี ยนหรื อ นั ก ศึก ษาให้ ก ระทาเท่า ที่สมควรเพื่ อ การอบรมสั่งสอนตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ต ามหมวดนี้ มี อ านาจด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้ าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา
นิสยั และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝื นมาตรา ๖๔
(๒) เรียกให้ ผ้ ูปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้ าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น
กาลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป
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(๓) ให้ คาแนะนาแก่ผ้ ูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรี ย กผู้ ป กครองมาว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น หรื อ ท าทัณ ฑ์บ นว่ า จะปกครองดู แ ลมิ ใ ห้
นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่ าฝื นมาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ
แหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ ประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับ ผู้บริหารโรงเรียนหรือ สถานศึก ษา ครู ผู้ปกครอง ตารวจ หรื อ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่อ่นื เพื่อดาเนินการให้ เป็ นไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ ามีการฝ่ าฝื น กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ
ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจเข้ าไปในเคหสถาน สถานที่
หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้ นึ ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อ
ทาการตรวจสอบการฝ่ าฝื นดังกล่าวได้
ในการปฏิบัติหน้ าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวก่อน และ
ให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องอานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๘
กองทุนคุม้ ครองเด็ก

มาตรา ๖๘ ให้ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก” เพื่อเป็ นทุน
ใช้ จ่ายในการส่งเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบด้ วย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(๒) เงินที่ได้ รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่มีผ้ ูบริจาคหรือมอบให้
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพย์สนิ ที่ตกเป็ นของกองทุนหรือที่กองทุนได้ รับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอื่น
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผดิ ทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๙
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(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สนิ ของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงิ น และดอกผลที่ ก องทุ น ได้ รั บ ตามมาตรา ๖๙ ไม่ ต้ องน าส่ ง
กระทรวงการคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
มาตรา ๗๑ ให้ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ นประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ ผู้ แ ทนกรมบั ญ ชี ก ลาง และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ่ึ ง
คณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินสามคน ในจานวนนี้ต้องเป็ นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
สวัสดิการเด็กอย่างน้ อยหนึ่งคน เป็ นกรรมการ และให้ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ซ่งึ ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗๒ ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การด ารงต าแหน่ ง การพ้ นจากต าแหน่ ง และการประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดย
อนุโลม
มาตรา ๗๓ ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุนให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม
ความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครั วและครอบครั วอุปถัมภ์ของเด็ก ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนดหรือตามคาสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน ต่ อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการกองทุน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๕ ให้ มีค ณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลการดาเนิ น งานของกองทุ น
จานวนห้ าคน ประกอบด้ วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้
ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซ่งึ ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ

-๒๕-

ให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้
บั ง คั บ กับ การดารงต าแหน่ ง การพ้ น จากตาแหน่ ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลตามมาตรา ๗๕ มีอ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้ อมทั้งข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
(๓) มีอานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาชี้แจงข้ อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ให้ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทางบดุลและบัญชี ทาการส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับแต่วันสิ้นปี บัญชีทุกปี
ให้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้ วทารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้ อยห้ าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี บัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้ รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนาเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อทราบและจัดให้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๙
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๖ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือ น หรือปรับไม่
เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู้ใดขัดขวางไม่ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕)
หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็ นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่เมื่อถูกเรียกให้ ส่ง
ตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

-๒๖-

ผู้ใดไม่ยอมมาให้ ถ้อยคา ไม่ยอมให้ ถ้อยคาโดยไม่มีเหตุ อันสมควร หรือให้ ถ้อยคาอัน
เป็ นเท็จต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่ึงปฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ ถ้อยคากลับให้ ข้อความจริงในขณะที่
การให้ ถ้อยคายังไม่เสร็จสิ้น การดาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้ เป็ นอันระงับไป
มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นข้ อกาหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ ามเข้ าเขตกาหนด
หรือห้ ามเข้ าใกล้ ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้ ใ ดจั ด ตั้ ง หรื อ ด าเนิ น กิ จ การสถานรั บ เลี้ ยงเด็ก สถานแรกรั บ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้ นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้ รับใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าผู้ฝ่าฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ ย่นื คาขออนุญาตหรือยื่นคาขอต่อใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้ เป็ นอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจ้ าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ ภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้ นฟูผ้ ูใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้ าผู้ ฝ่าฝื น บทบัญ ญัติในวรรคหนึ่ งได้ ดาเนินการแก้ ไขหรื อ ปฏิบัติตามคาแนะนาของ
พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือผู้มีหน้ าที่ค้ ุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล้ ว การดาเนินคดีอาญาต่อ
บุคคลนั้นให้ เป็ นอันระงับไป
มาตรา ๘๔ ผู้ใดกระทาการเป็ นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้ นฟูโดยมิได้ รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕๕ ต้ องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผู้ใดกระทาการอันเป็ นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้ นักเรียน
หรือนักศึกษาฝ่ าฝื นบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้ องระวางโทษจาคุ กไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติหน้ าที่ตามมาตรา
๖๗ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๒๗-

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๗ ให้ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กของหน่ วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้ รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดาเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ
เป็ นสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และ
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ คงใช้ บังคับต่อไปได้ เท่าที่
ไม่ขดั หรือแย้ งกับพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งตามพระราชบัญญัติน้ ี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

-๒๘-

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีป่ ระกาศของคณะปฏิวัติ ฉบันที่
๑๓๒ ลงวั น ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๒๙๔ ลงวัน ที่ ๒๗
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้ บั ง คั บ มาเป็ นเวลานานสาระส าคั ญ และรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ วิ ธีก าร
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่ เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุ บัน
สมควรก าหนดขั้น ตอนและปรั บ ปรุงวิ ธีก ารปฏิบัติ ต่อ เด็ก ให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่ อ ให้ เ ด็ก ได้ รั บ การ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็ นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว รวมทั้งป้ องกันมิให้ เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่ วมมือในการคุ้มครอง
เด็ก ระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐและเอกชนให้ เ หมาะสมยิ่ งขึ้น เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก จึงจาเป็ นต้ อง
ตราพระราชบัญญัติน้ ี

