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มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส
“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมบี ิดามารดาหรือผูป กครองหรือมีแตไม
เลี้ยงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในทีต่ างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรม
ใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน
“เด็กกําพรา” หมายความวา เด็กที่บดิ าหรือมารดาเสียชีวิต เด็กทีไ่ มปรากฏบิดา
มารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได
“เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก” หมายความวา เด็กที่อยูใ นครอบครัวยากจนหรือ
บิดามารดาหยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับ
ภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได
“เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา
หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดีหรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
“นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรบั บุตรบุญธรรม และ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเลี้ยงแมเลี้ยง ผู
ปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็ก
อาศัยอยูดวย

๓

“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
หรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่าํ ที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ
จนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศ
ตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นา จะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือ
ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคคลและนํามาวิเคราะหวนิ ิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมาย
และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนัน้
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มอี ายุไมเกิน
หกปบริบูรณ และมีจํานวนตั้งแตหกคนขึน้ ไป ซึ่งเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกบั เจาของหรือ
ผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทัง้ นี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชน
“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อ
สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ
ที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย
“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานทีใ่ หการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่
จําตองไดรบั การสงเคราะห ซึ่งมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป
“สถานคุมครองสวัสดิภาพ” หมายความวา สถานทีใ่ หการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ
เพื่อแกไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่
พึงไดรับการคุม ครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟนฟู” หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จัด
ขึ้นเพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา
แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปน
กรณีพิเศษ

๔

“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูวา ราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยและหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรบั มอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาล
เยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวง
มีอํานาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ
ได

๕

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองเด็ก

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู
บัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี
กรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้ง
จากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย
แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละ
หนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมปี ระสบการณซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไมนอ ย
กวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษยทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมอี ํานาจหนาทีด่ ังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็ก
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุม
ครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก

๖

(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้ง
อีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจาํ คุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาํ รงตําแหนงครบวาระแลว แตยงั
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาทีไ่ ปพลางกอน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม

๗

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไมมา
ประชุม หรือไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ
มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗
(๕) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
(๖) ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟน ฟู สถานพินจิ หรือสถานทีท่ ี่เกี่ยวของกับการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและ
เสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติเด็ก

๘

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธาน
กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ผูอาํ นวยการ
สํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอาํ นวยการสํานักอนามัย และผูอาํ นวยการ
สํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
จากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย
แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และ
แตงตั้งจากผูมปี ระสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานัก
สวัสดิการสังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวา ราชการ
จังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวา ราชการจังหวัด
เปนรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอาํ นวยการเขต
พื้นที่การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบ ังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว
ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจาก
ขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูว าราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณในการงานที่ทาํ ในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ
สองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมี

๙

ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนัน้ ไมเกินสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบตั ิ
หนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการ
ประชุมและการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ
และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟน ฟู สถานพินจิ หรือสถานทีท่ ี่เกี่ยวของกับการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี
(๓) กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดหาทุน และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน

๑๐

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัตติ อ เด็กโดยมิ
ชอบ
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกีย่ วของเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกีย่ วกับการสงเคราะห
และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผล
ตอคณะกรรมการ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ใหกรรมการและ
อนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๒
การปฏิบัตติ อเด็ก

มาตรา ๒๒ การปฏิบตั ติ อ เด็กไมวากรณีใด ใหคาํ นึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก
เปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรม
การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก
ที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหง
ทองถิ่น แตทั้งนี้ตองไมตา่ํ กวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูใ นภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจ

๑๑

มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ
ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผปู กครองหรือไมก็ตาม รวมทัง้
มีอํานาจและหนาทีด่ ูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟน ฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
เจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่
รับจางเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไมรบั เด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานทีใ่ ดๆ โดยไมจดั ใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือ
ใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไมใหสงิ่ ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจน
นาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็ก
(๕) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลีย้ งดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอม
หรือไมหามมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของ
เด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไมใหสงิ่ จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่
อยูในความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด

๑๒

(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็ก
ใหแกบุคคลอืน่ ที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการแลว
(๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไป
เปนขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวย
ประการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือให
กระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต
หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก
(๘) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการ
พนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา
(๙) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทํา
การอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวา จะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพือ่ การใด
(๑๐) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทย
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ให
ลงโทษตามกฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ
ประเภทใด ซึง่ ขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแก
จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับ
ตนเองหรือผูอนื่ โดยมิชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู
อบรม สั่งสอน และพัฒนาเด็กไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูป กครองกระทําการใดอันนาจะเกิด
อันตรายตอสวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดู
โดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตอง
ดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้

๑๓

มาตรา ๒๙ ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คมุ ครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ โดยมิชักชา
แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับ
ตัวเด็กไวรักษาพยาบาล ครู อาจารย หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดแู ลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง
จะตองรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูก
ทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนือ่ งจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมือ่ ไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ ามหมวด ๓ และหมวด ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็ก
อาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ
ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจ
นําตัวเด็กไปยังที่ทาํ การของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวา กรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวา
สิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบตั ติ าม (๖) ระหวางที่เด็กอยูในความดูแล
จะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอืน่ ใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ
เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือ

๑๔

ผูครอบครองหรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สง
เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของ
เด็กมาให
(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจาง
ของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานทีท่ ี่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อสอบถามบุคคลทีอ่ ยูในที่นั้นๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูป กครองใหดูแล
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรบั การพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมกี ารสงเด็กไป
ยังสถานแรกรับหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ
เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรบั การอุปการะเลี้ยงดูและ
ไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม และกอนทีจ่ ะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟน ฟู จะตองปรึกษากับ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจาหนาทีต่ องแสดงบัตร
ประจําตัวกอนและใหบคุ คลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเษกษา
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๓
การสงเคราะหเด็ก

๑๕

มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก
(๑) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓) เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก
กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเ ยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรค
ประสาท
(๔) เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล
กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
(๕) เด็กที่ไดรบั การเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอืน่ ใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี
ความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก
(๘) เด็กที่อยูในสภาพทีจ่ ําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ ไดรบั แจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห
ตามมาตรา ๓๒ ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ
เลี้ยงดูเด็กเพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการ
ตาม (๑) ได
(๓) ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม

๑๖

(๔) สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่
เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะ
(๕) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห
(๗) สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลัก
ศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว
วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง
กําหนด และไมวากรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบทีป่ ลัดกระทรวง
กําหนด หรือยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความ
ยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะหและการแพทยกอน
ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลา
ในการสงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถา มีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยาย
หรือยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวให
พนักงานเจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดย
มิชักชา
ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็น
วาสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี สั่งใหเด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวา
ยังไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม
ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูใ นสภาพที่
จําเปนจะตองไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจ
สั่งใหบุคคลนัน้ ไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการ
สงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมิไดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
อาจสั่งใหสงเคราะหบคุ คลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ

๑๗

มาตรา ๓๔ ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรก
รับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยัง
สถานแรกรับกอนก็ได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอ
พนักงานเจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองตอไป
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูม ีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ พบเห็นเด็กที่พงึ ไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจาก
บุคคลตามมาตรา ๒๙ ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจ
สุขภาพหรือเปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเด็กที่
จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดให
พยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกบั ครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฎวาสภาพ
ครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตอง
ใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุม ครองสวัสดิภาพแกเด็ก
ตามหมวด ๔ ก็ได
มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ
(๖) หากปรากฎวาเปนเด็กทีเ่ สี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุม ครองสวัสดิภาพ ให
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพ
แกเด็กตามหมวด ๔ ได
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับ
ตัวเด็กไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเด็กและครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
แตละคนพรอมดวยประวัตไิ ปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา
และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป

๑๘

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ
สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็น
ดวยกับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไป
ปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓
วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดีไปสูศ าลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูใ นความดูแล มี
พฤติการณนา เชื่อวาจะใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมี
ลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควร
แกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงิน
ประกันเปนของกองทุนคุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙
การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครองและประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
หมวด ๔
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
(๓) เด็กที่อยูในสภาพทีจ่ ําตองไดรับการคุม ครองสวัสดิภาพตามที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง

๑๙

มาตรา ๔๑ ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณ
กรรมตอเด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผู
มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบ
พฤติการณที่นา เชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมอี ํานาจเขาตรวจคนและมี
อํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมือ่ ไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความ
คุมครองและไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๔๒ การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง
ตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตอง
สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็
อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการ
สงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการฟน ฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถาน
พัฒนาและฟน ฟู
การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรค
หนึ่ง ระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไม
เกินเจ็ดวัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือ
พนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลว
ไมเกินสามสิบวันก็ได
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
ถามีการฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแก
เด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนนั้ มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผนู ั้น หามเขาเขต
กําหนด หรือหามเขาใกลตวั เด็กในระยะที่ศาลกําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะ
สั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญาดวยก็ได
หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมพี ฤติการณนา เชื่อวาจะมี
การกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมี
หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยืน่ คําขอตอศาลตามมาตรา ๕
เพื่อออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกัน
ดวยก็ได

๒๐

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อ
คุมครองเด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะ
กระทําทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคาํ นึงถึงประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูม ีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพ บเห็นเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและ
ดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความ
เปนอยู การเลีย้ งดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวา
จําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและ
ฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
เพื่อพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก
ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คมุ ครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
เห็นวาเด็กจําเปนตองไดรบั การสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถา
เห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล
โดยอาจแตงตัง้ ผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือ
รวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิให
เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไป
ปกครองดูแลตองปฏิบตั ิขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติ
ตนไมสมควร
(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุ
จําเปนหรือไปกับผูปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความ
สนใจของเด็ก

๒๑

(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม
หากปรากฏชัดวาผูป กครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัตติ าม
ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมหี นาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล
มาตรา ๔๕ หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะ
เพื่อการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน
ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการ
สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผปู กครองตองปฏิบัติขอ ใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพือ่ แกไข หรือปองกันมิใหเด็ก
กระทําความผิดขึ้นอีกก็ได
หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนาํ บทบัญญัติ
มาตรา ๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับ
การคุมครอง สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาทีอ่ อกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคม
หรือทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินาํ คดีไปสูศ าล
ตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บญ
ั ญัตไิ วใน
หมวดนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

๒๒

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติแกเด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ
สมควรแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพือ่ กํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือ
บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยู
อาศัยของเด็กที่อยูในการกํากับดูแลของผูค ุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได
กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพ
ยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคม
สงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคมุ ครองสวัสดิภาพเด็กได
การแตงตั้งผูคมุ ครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป
มาตรา ๔๙ ผูค ุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอาํ นาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เยี่ยมเยียน ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ
การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียน ใหคาํ ปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่ง
สอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของ
ผูปกครองเสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ
คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๕๐ หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผย
ชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูป กครอง ในลักษณะที่นา จะเกิดความ
เสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยา และผูมีหนาทีค่ มุ ครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึง่ ไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่อง
ในการปฏิบตั หิ นาที่ของตนดวย โดยอนุโลม

๒๓

หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่ง
ขอมูลที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

หมวด ๖
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟน ฟู

มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลีย้ งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น
หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้อาจจัดตั้งและ
ดําเนินกิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแต
กรณีทราบ และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการ
ดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตัง้ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับ
ใบอนุญาตตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตอ
อายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทน
ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูใ นเขตพื้นที่ทรี่ ับผิดชอบ

๒๔

มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมี
ผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูป กครองดูแลและบังคับบัญชา
การดําเนินงานของสถานทีต่ ามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง
กําหนด
มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตัง้ หรือถอด
ถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุม ครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟน ฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ ผูป กครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอาํ นาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพื่อสืบเสาะ
และพินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิ
ภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูด วย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้ง
ปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรบั การสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพ เพือ่ รายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทัง้ ดําเนินการรักษา
เยียวยาแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และ
จัดอาหารใหถกู อนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูใ นความปกครองดูแล
ใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน
(๖) จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถาน
พัฒนาและฟน ฟู โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวตั ถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน

๒๕

(๗) มอบตัวเด็กแกผปู กครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูและถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี แตงตั้งผูค ุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘
(๘) ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตองไดรับ
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยู
กับผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ
สถานพัฒนาและฟนฟู ใหดาํ เนินการเปนวิธีสุดทาย
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูป กครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและ
สถานคุมครองสวัสดิภาพทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดูแลใหมี
การรับเด็กที่จาํ ตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผูป กครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาทีต่ าม
มาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครอง
ดูแลของสถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
(๒) จัดบริการแนะแนว ใหคาํ ปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง
(๓) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานสงเคราะหไปแลว เพือ่ เปนการสงเคราะหหรือคุม ครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถาน
สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถาน
แรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได
มาตรา ๕๙ ผูป กครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ

๒๖

(๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจ
แกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานคุมครองสวัสดิภาพไปแลว
มาตรา ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับเด็กที่จาํ ตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไว
ปกครองดูแล
(๒) ทําการสืบเสาะและพินจิ เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและฟน ฟูเด็กแตละคน
(๓) จัดการศึกษา ฝกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบตั ิงานในสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ทํา
รายรางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กทีอ่ ยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง
ประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบตั ิหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือตามที่ไดรับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการ
แนะแนวใหคาํ ปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความ
ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

๒๗

มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่
ปฏิบัตติ ามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานัน้ เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ
ตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
หรือผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีก
ชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ
การศึกษา นิสยั และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือ
นักศึกษานัน้ กําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป
(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ
นักศึกษา
(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
หรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ
หรือพนักงานเจาหนาที่อื่นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้

๒๘

มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ
เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน
เคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
ระหวางเวลาทําการเพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
กอน และใหบคุ คลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๘
กองทุนคุมครองเด็ก

มาตรา ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครอง
เด็ก” เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรบั จากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

๒๙

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือ
โดยนิติกรรมอื่น
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙
(๗) ดอกผลทีเ่ กิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และ
ผูทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่ง
เกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ
สงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

๓๐

มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนจํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้งจากผูซงึ่ มีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการ
ประเมินผล และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทาํ การสง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิน้ ปบญ
ั ชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา
รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิน้ ปบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

๓๑

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ
(๕) หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูก
เรียกใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือให
ถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับให
ขอความจริงในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนัน้ ใหเปนอัน
ระงับไป
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขต
กําหนด หรือหามเขาใกลตวั เด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาตหรือยื่นคําขอตอใบอนุญาต
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก
รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดาํ เนินการแกไขหรือปฏิบัตติ ามคําแนะนํา
ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนิน
คดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป

๓๒

มาตรา ๘๔ ผูใ ดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใ ดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัตติ ามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใ ดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบตั หิ นาที่ตาม
มาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน
คุมครองสวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรบั อนุญาต ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน
คุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคง
ใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขดั หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

๓๓

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบันที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบงั คับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปจจุบนั สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัตติ อเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็ก
ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการ
สงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

