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ใหไว ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญตัิใหกระทําไดโดยอาศยั

อํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ (๑)  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที ่๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที ่๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ 

 
                                                 
                 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ก วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



 ๒

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบรบิูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมบีิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไม
เล้ียงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในทีต่างๆ หรือเดก็ที่มีพฤติกรรม

ใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอนัตรายตอสวัสดิภาพของตน 

“เด็กกําพรา” หมายความวา เด็กที่บดิาหรอืมารดาเสียชวีิต เด็กทีไ่มปรากฏบิดา

มารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได 

“เด็กที่อยูในสภาพยากลาํบาก” หมายความวา เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือ
บิดามารดาหยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับ

ภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรอืกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได 

“เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา 

หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 

“เด็กที่เส่ียงตอการกระทําผดิ” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่
ประกอบอาชพีหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนาํไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอ

ศีลธรรมอันดหีรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

“นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษาหรือ
เทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักเรียน” หมายความวา เดก็ซึ่งกําลังรับการศึกษาข้ันพืน้ฐานระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศกึษาของรัฐ

หรือเอกชน 

“บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม 

“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบตุรบุญธรรม และ

ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเล้ียงแมเล้ียง ผู

ปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบคุคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็ก

อาศัยอยูดวย 
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“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร 

“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
หรือพัฒนาเดก็ตามมาตรฐานขั้นต่าํที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ

จิตใจของเด็ก 

“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ 

จนเปนเหตุใหเด็กเส่ือมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศ

ตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอนัตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือ

ขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับ
บุคคลและนาํมาวิเคราะหวนิิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จติวิทยา กฎหมาย 

และหลักวิชาการอื่นที่เก่ียวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนัน้ 

“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มอีายุไมเกิน
หกปบริบูรณ และมีจํานวนตั้งแตหกคนขึน้ไป ซึ่งเด็กไมเก่ียวของเปนญาติกับเจาของหรือ

ผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทัง้นี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและ

เอกชน 

“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อ
สืบเสาะและพนิิจเด็กและครอบครัว เพ่ือกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ

ที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย 

“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานทีใ่หการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่
จําตองไดรับการสงเคราะห ซึ่งมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป 

“สถานคุมครองสวัสดิภาพ” หมายความวา สถานทีใ่หการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ 

เพ่ือแกไขความประพฤติ บาํบดั รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเดก็ที่

พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 

“สถานพัฒนาและฟนฟ”ู หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบนั หรือศูนยที่จัด

ข้ึนเพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา 

แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปน

กรณีพิเศษ 
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“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพนิิจและคุมครองเดก็และเยาวชน
กรุงเทพมหานครสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวย

การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ

“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญตัินี ้

“ผูวาราชการจงัหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยและหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๕  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มี

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญตัินี ้เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทาํการศาล

เยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมี

อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวง

มีอํานาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับ

ได 
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หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

   

 

                       มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย เปนประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร อัยการสูงสุด ผู

บัญชาการตาํรวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดี

กรมสุขภาพจิต อธบิดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูอํานวยการสาํนกังานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้ง

จากผูเช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จติวทิยา กฎหมาย 

แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละ

หนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมปีระสบการณซึ่งมผีลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไมนอย

กวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ง

ปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานกุารก็ได 

มาตรา ๘  ใหสํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษยทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมอํีานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
เก่ียวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ

เด็ก 

(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุม

ครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก 



 ๖

(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดาํเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเดก็

ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสามป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้ง

อีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนง เม่ือ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 

(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดใหจาํคุก 

(๕) เปนบุคคลลมละลาย 

(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตาํแหนงกอนครบวาระ ให
รัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งมคีุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดาํรงตําแหนงครบวาระแลว แตยงั
มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระ

ปฏิบัติหนาทีไ่ปพลางกอน 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 



 ๗

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมมา

ประชุม หรือไมอาจปฏิบตัิหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรอง

ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตัิหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน

เสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ

มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม

พระราชบัญญตัินี ้

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบญัญัตนิี ้

(๓) วางระเบียบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 

(๕) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่

(๖) ใหคาํปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินจิ หรือสถานทีท่ี่เก่ียวของกับการสงเคราะห 

คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗)  ตดิตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการ

คุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนาํและ

เสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดบัจังหวัด 

(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม

ความประพฤติเด็ก 



 ๘

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางาน โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธาน

กรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน

กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน

สงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ผูอํานวยการ

สํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการ

สํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง

จากผูเช่ียวชาญซึ่งมปีระสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จติวทิยา กฎหมาย 

แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และ

แตงตั้งจากผูมปีระสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม 

เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานัก

สวัสดิการสังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ

จังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 

เปนรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขต

พ้ืนที่การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชน

และครอบครวัจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว 

ผูแทนสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจาก

ขาราชการในจงัหวัดในกรณทีี่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน

กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญซึ่งมี

ประสบการณในการงานที่ทาํในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ

สองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมี



 ๙

ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวสัดิการจังหวัดเปนกรรมการ

และเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนัน้ไมเกินสอง

คนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 

มาใชบังคบักบัการดาํรงตําแหนง การพนจากตาํแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบตัิ

หนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ

ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

มาตรา ๑๙  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคบักับการ

ประชุมและการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก

กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจงัหวัดมีอํานาจและหนาที ่ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 

และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม

พระราชบัญญตัินี ้

(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินจิ หรือสถานทีท่ี่เก่ียวของกับการสงเคราะห 

คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรงุเทพมหานคร

หรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 

(๓) กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณ ี

(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ

เด็กในเขตกรงุเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนนิการเกี่ยวกับ

การจัดหาทนุ และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 



 ๑๐

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัตติอเด็กโดยมิ
ชอบ 

(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําช้ีแจงจากผูที่เก่ียวของเพ่ือ

ประกอบการวนิิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนนิงานเกีย่วกับการสงเคราะห 

และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผล

ตอคณะกรรมการ 

(๘) ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ใหกรรมการและ
อนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๒ 

การปฏิบัตติอเด็ก 

   

 

                    มาตรา ๒๒  การปฏิบตัติอเด็กไมวากรณีใด ใหคาํนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก

เปนสําคญัและไมใหมีการเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรม 

การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก

ที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหง

ทองถ่ิน แตทั้งนี้ตองไมต่าํกวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิ

ภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ

จิตใจ 

 



 ๑๑

มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ 

ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่

คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมผีูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทัง้

มีอํานาจและหนาทีดู่แลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผล

การตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ

คุมครองเด็กจงัหวัด แลวแตกรณี เพ่ือทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน

เจาหนาทีต่ามพระราชบัญญตัินี ้

มาตรา ๒๕  ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี ้

(๑) ทอดทิ้งเดก็ไวในสถานรบัเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบคุคลที่
รับจางเล้ียงเดก็หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคนื 

(๒) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานทีใ่ดๆ โดยไมจดัใหมีการปองกันดูแลสวัสดภิาพหรือ

ใหการเลี้ยงดทูี่เหมาะสม 

(๓) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจน
นาจะเกดิอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๔) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็ก 

(๕) ปฏิบัตติอเด็กในลักษณะที่เปนการเลีย้งดูโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๖  ภายใตบังคบับทบัญญตัิแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอม

หรือไมหามมิใหผูใดกระทาํการ ดังตอไปนี ้

(๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรอืจิตใจของ
เด็ก 

(๒) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่
อยูในความดแูลของตน จนนาจะเกดิอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ

นาจะทาํใหเดก็มีความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผดิ 



 ๑๒

(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็ก

ใหแกบุคคลอืน่ที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทาํของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจาก

ทางราชการแลว 

(๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไป

เปนขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผดิ หรือกระทําดวย

ประการใดอนัเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือให

กระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต

หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 

(๘) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการ
พนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 

(๙) บังคบั ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรอืกระทํา

การอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(๑๐) จําหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง

การแพทย 

ถาการกระทําความผดิตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ให

ลงโทษตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศ
ประเภทใด ซึง่ขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทาํใหเกิดความเสียหายแก

จิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู 
อบรม ส่ังสอน และพัฒนาเดก็ไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิด

อันตรายตอสวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความเจริญเตบิโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดู

โดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอนัตรายหรือถูกเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตอง

ดําเนนิการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี ้



 ๑๓

 

มาตรา ๒๙  ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจาํตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพตามหมวด ๓  และหมวด ๔  จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔  โดยมิชักชา 

แพทย พยาบาล นักจติวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับ

ตัวเด็กไวรักษาพยาบาล คร ูอาจารย หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดแูลเดก็ที่เปนศษิยหรือลูกจาง 

จะตองรายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  หรือ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูก

ทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนือ่งจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือไดกระทาํโดยสุจริตยอมไดรับความ

คุมครองและไมตองรับผดิทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตนิี้ ใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ามหมวด ๓  และหมวด ๔  มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระ

อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสยัวามีการกระทําทารุณกรรม

เด็ก มีการกักขังหรือเล้ียงดูโดยมชิอบ แตในกรณีมีเหตอัุนควรเชื่อวาหากไมดําเนนิการในทันทีเดก็

อาจไดรับอนัตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแกการตดิตามชวยเหลือ 

ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได 

(๒) ซักถามเดก็เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจ

นําตัวเด็กไปยงัที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้ง

บุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี ้จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกนิกวา

สิบสองชั่วโมงไมได เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบตัติาม (๖)  ระหวางที่เด็กอยูในความดูแล
จะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจบ็ปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล 

(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอืน่ใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
เก่ียวกับสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ 

เจาของหรือผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทาํงานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือ



 ๑๔

ผูครอบครองหรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สง

เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของ

เด็กมาให 

(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศยัของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจาง
ของเด็ก สถานศึกษาของเดก็ หรือสถานทีท่ี่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตย

ข้ึนถึงพระอาทิตยตกเพื่อสอบถามบุคคลทีอ่ยูในที่นั้นๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ

สภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเดก็ใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนาํหรือตกัเตือนผูปกครองใหดูแล
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมกีารสงเด็กไป
ยังสถานแรกรับหรือหนวยงานที่เก่ียวของเมื่อมีการรองขอ 

เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและ

ไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม และกอนทีจ่ะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากบั

ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได 

ในการปฏบิัตหินาที่ตาม (๑) (๒)  และ (๕)  พนักงานเจาหนาทีต่องแสดงบัตร
ประจําตัวกอนและใหบคุคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

หมวด ๓ 

การสงเคราะหเด็ก 

   

 



 ๑๕

มาตรา ๓๒  เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 

(๑) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 

(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

(๓) เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก 

กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรค

ประสาท 

(๔) เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล
กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๕) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทาํหรือ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอืน่ใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี

ความประพฤติเส่ือมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอนัตรายแกกายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 

(๗) เด็กที่อยูในสภาพยากลาํบาก 

(๘) เด็กที่อยูในสภาพทีจ่ําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก  

ตามมาตรา ๒๔  ไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙  หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห

ตามมาตรา ๓๒  ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี ้

                    (๑) ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ
เล้ียงดูเด็กเพ่ือใหสามารถอปุการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓ 

(๒) มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบคุคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดาํเนนิการ

ตาม (๑) ได 

(๓) ดําเนนิการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวาดวย
การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม 



 ๑๖

(๔) สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่
เหมาะสมและยินยอมรับเดก็ไวอุปการะ 

(๕) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

(๖) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 

(๗) สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบดัฟนฟูสมรรถภาพ 

ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลัก

ศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ท่ียินยอมรับเด็กไว 

วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลดักระทรวง

กําหนด และไมวากรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทาํเปนหนังสือตามแบบทีป่ลดักระทรวง

กําหนด หรือยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณทีี่ผูปกครองไมใหความ

ยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลดักระทรวงหรือผูวาราชการ

จังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ 

ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผูเช่ียวชาญในสาชาวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหและการแพทยกอน 

ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลา

ในการสงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปล่ียนแปลงไปอาจจะขยาย
หรือยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวให

พนักงานเจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดย

มิชักชา 

ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็น

วาสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเดก็ได ใหปลดักระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต

กรณี ส่ังใหเดก็พนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวา

ยังไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบรบิูรณแตยังอยูในสภาพที่

จําเปนจะตองไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจ

ส่ังใหบุคคลนัน้ไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการ

สงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมไิดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

อาจสั่งใหสงเคราะหบคุคลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคล

นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 



 ๑๗

 

มาตรา ๓๔  ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนาํเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิารหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดกิารจังหวัด หรือที่สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะหได 

กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิารหรือ

สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหให

พนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณทีี่พนักงาน

เจาหนาที่ยังไมสามารถหาวธิีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยัง

สถานแรกรับกอนก็ได 

กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือ

สถานพัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเก่ียวกับเด็กตอ

พนักงานเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาดาํเนินการตามวรรคสองตอไป 

มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ พบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจาก
บุคคลตามมาตรา ๒๙  ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรอืจําตองตรวจ

สุขภาพหรือเปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเดก็ที่

จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดให

พยายามดาํเนนิการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฎวาสภาพ

ครอบครัวหรือส่ิงแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตจุําเปนที่จะตอง

ใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก

ตามหมวด ๔ ก็ได 

มาตรา ๓๖  ในระหวางที่เดก็ไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ
(๖) หากปรากฎวาเปนเด็กทีเ่ส่ียงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ให

ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพ

แกเด็กตามหมวด ๔ ได 

มาตรา ๓๗  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับ

ตัวเด็กไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับ
ตัวเด็กและครอบครัว และเสนอความเหน็เกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเดก็

แตละคนพรอมดวยประวัตไิปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา 

และใหปลดักระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 



 ๑๘

 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ
สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็น

ดวยกับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไป

ปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓  
วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดไีปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน

นับแตวันรับทราบคาํส่ัง 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มี

พฤติการณนาเชื่อวาจะใหการเลี้ยงดูโดยมชิอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่

คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบตัิตาม

คําแนะนาํก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอาํเภอผูเปน

หัวหนาประจาํก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี เพ่ือเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมี

ลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควร

แกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงิน

ประกันเปนของกองทุนคุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 

การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผูปกครองและประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคญั 

หมวด ๔ 

การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

   

มาตรา ๔๐  เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 

(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

(๒) เด็กที่เส่ียงตอการกระทําผิด 

(๓) เด็กที่อยูในสภาพทีจ่ําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 



 ๑๙

มาตรา ๔๑  ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤตกิารณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณ
กรรมตอเด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผู

มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เม่ือพนักงานเจาหนาที่ พนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครอง

สวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบ

พฤติการณที่นาเช่ือวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมอํีานาจเขาตรวจคนและมี

อํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 

การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เม่ือไดกระทาํโดยสุจริตยอมไดรับความ

คุมครองและไมตองรับผดิทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๒  การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

ตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตอง

สืบเสาะและพนิิจเกี่ยวกับเดก็และครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็

อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการ

สงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถาจาํเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเดก็ไปยังสถาน

พัฒนาและฟนฟู 

การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรค

หนึ่ง ระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไม

เกินเจ็ดวัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเดก็ พนักงานเจาหนาที่หรือ

พนักงานอัยการจะยื่นคาํรองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือมีคําส่ังขยายระยะเวลาออกไปรวมแลว

ไมเกินสามสบิวันก็ได 

มาตรา ๔๓  กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก 

ถามีการฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมเีหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทาํทารุณกรรมแก

เด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนัน้มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขต

กําหนด หรือหามเขาใกลตวัเด็กในระยะที่ศาลกําหนด เพ่ือปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะ

ส่ังใหผูนั้นทาํทัณฑบนตามวธิีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวล

กฎหมายอาญาดวยก็ได 

หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมพีฤติการณนาเชื่อวาจะมี

การกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนกังานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมี

หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔  หรือพนักงานอัยการยืน่คําขอตอศาลตามมาตรา ๕  
เพ่ือออกคําส่ังมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกัน

ดวยก็ได 



 ๒๐

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อ

คุมครองเด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคาํส่ังใหตํารวจจบักมุผูที่เช่ือวาจะ

กระทําทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวนั 

การพิจารณาออกคําส่ังหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคาํนึงถึงประโยชน

สูงสุดของเด็กเปนสําคญั 

มาตรา ๔๔  เม่ือพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔  พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่เส่ียงตอการกระทําผดิใหสอบถามเด็กและ
ดําเนนิการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครวั ความ

เปนอยู การเลีย้งดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก และถาเห็นวา

จําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและ

ฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

เพ่ือพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 

ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

เห็นวาเด็กจาํเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถา

เห็นวายังไมสมควรสงตัวเดก็ไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล 

โดยอาจแตงตัง้ผูคุมครองสวัสดิภาพแกเดก็ตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือ

รวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิให

เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเส่ียงตอการกระทําผดิ โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไป

ปกครองดูแลตองปฏิบตัิขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี ้

(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติ
ตนไมสมควร 

(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคนื เวนแตมีเหตุ

จําเปนหรือไปกับผูปกครอง 

(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกบับุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย 

(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตใุหเด็กประพฤติเสียหาย 

(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความ

สนใจของเด็ก 



 ๒๑

(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนดัและความสนใจของเด็ก 

(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ

บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเดก็ไวปกครองดแูลละเลยไมปฏิบัตติาม

ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมหีนาที่คุมครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ ก็ให

พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเดก็รับเด็กกลับไปดูแล 

มาตรา ๔๕  หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะ
เพ่ือการจําหนายหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หากฝาฝนใหพนกังานเจาหนาที่สอบถามเดก็เพ่ือทราบ

ขอมูลเก่ียวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน 

ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการ

สังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง

หรือหลายขอตามมาตรา ๔๔  วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพือ่แกไข หรือปองกันมิใหเด็ก
กระทําความผดิขึ้นอีกก็ได 

หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่ง ใหนาํบทบัญญตัิ

มาตรา ๓๙  มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

การวากลาวตกัเตือน ทาํทณัฑบน และจดัใหเด็กทาํงานบริการสังคมหรือทํางาน

สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                    มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปลดักระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับ

การคุมครอง สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาทีอ่อกขอกําหนดใหเด็กทาํงานบริการสังคม

หรือทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินาํคดไีปสูศาล

ตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําส่ัง 

มาตรา ๔๗  วิธีการดาํเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บญัญัตไิวใน

หมวดนี้ใหเปนไปตามระเบยีบที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๕ 

ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

   



 ๒๒

 

                        มาตรา ๔๘  ในการดาํเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม

ความประพฤติแกเด็กตามพระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุ

สมควรแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือกํากับดูแลเดก็คนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลดักระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นกัสังคมสงเคราะห หรือ

บุคคลที่สมัครใจและมคีวามเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยู

อาศัยของเด็กที่อยูในการกํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได 

กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพ

ยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคม

สงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได 

การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป 

มาตรา ๔๙  ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เย่ียมเยียน ใหคาํปรึกษา แนะนาํ และตักเตือนเก่ียวกับเรื่องความประพฤติ 

การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 

(๒) เย่ียมเยียน ใหคาํปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่ง

สอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 

(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของ
ผูปกครองเสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเดก็กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็ก

จังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือดาํเนินการตอไป 

มาตรา ๕๐  หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผย

ช่ือตัว ช่ือสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆ เก่ียวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกดิความ

เสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง 

บทบัญญตัิในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนกังานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห 

นักจิตวิทยา และผูมีหนาทีคุ่มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึง่ไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่อง

ในการปฏบิตัหินาที่ของตนดวย โดยอนุโลม 



 ๒๓

หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซึ่ง

ขอมูลที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

 

หมวด ๖ 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานพฒันาและฟนฟ ู

   

 

                   มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวา

ราชการจังหวัดมีอํานาจจดัตั้งสถานรับเลีย้งเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง

สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 

หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้อาจจัดตั้งและ

ดําเนนิกิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลดักระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแต

กรณีทราบ และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนนุการจัดตั้งและการ

ดําเนนิการดังกลาว 

มาตรา ๕๒  ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตัง้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน

แรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับ

ใบอนญุาตตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณ ี

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนญุาต การขอตออายใุบอนญุาต การใหตอ

อายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนญุาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทน

ใบอนญุาตและการเพิกถอนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๓  ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการ

คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริม

สนับสนนุการดําเนนิงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง

สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ทีรั่บผิดชอบ 



 ๒๔

 

มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ

สถานพัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมี

ผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคบับญัชา 

การดําเนินงานของสถานทีต่ามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวง

กําหนด 

มาตรา ๕๕  ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตัง้หรือถอด

ถอนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน

พัฒนาและฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๖  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพ่ือสืบเสาะ
และพินิจเด็กและครอบครวั วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิ

ภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรบัตัวเด็กไวปกครองดูแลช่ัวคราวไดไมเกินสามเดือน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวตั ิความประพฤติ สติปญญา การศึกษา

อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจติ นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือ

คุมครองสวัสดิภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้ง

ปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง

สวัสดิภาพ เพ่ือรายงานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทัง้ดําเนนิการรกัษา

เยียวยาแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และ

จัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ใหเหมาะสมกบัวัยและสภาพของเด็กแตละคน 

(๖) จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถาน
พัฒนาและฟนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวตัถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครอง

สวัสดิภาพเดก็ใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 



 ๒๕

(๗) มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเดก็ไว
อุปการะเลี้ยงดูและถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลดักระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต

กรณี แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘) ใหคาํปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจาํตองไดรับ
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ 

ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนนิการใหเด็กสามารถกลับไปอยู

กับผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือ

สถานพัฒนาและฟนฟู ใหดาํเนินการเปนวิธีสุดทาย 

มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและ
สถานคุมครองสวัสดิภาพทีจ่ัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดแูลใหมี

การรับเด็กที่จาํตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู 

มาตรา ๕๘  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาทีต่าม
มาตรา ๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการศึกษา อบรม ส่ังสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครอง

ดูแลของสถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

(๒) จัดบริการแนะแนว ใหคาํปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 

(๓) สอดสองและตดิตามใหคําปรึกษา แนะนาํ และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานสงเคราะหไปแลว เพ่ือเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถาน

สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถาน
แรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะและพนิิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได 

มาตรา ๕๙  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและ
หนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 

(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 



 ๒๖

(๓) แกไขความประพฤติ บาํบดัรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจ
แกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 

(๔) สอดสองและตดิตามใหคําปรึกษา แนะนาํ และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานคุมครองสวัสดิภาพไปแลว 

มาตรา ๖๐  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมีอํานาจและหนาที ่
ดังตอไปนี ้

(๑) รับเด็กที่จาํตองไดรับการบําบดัฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไว
ปกครองดูแล 

(๒) ทําการสืบเสาะและพินจิเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและฟนฟูเด็กแตละคน 

(๓) จัดการศึกษา ฝกอบรม ส่ังสอน บําบดัรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพ

รางกายและจติใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล 

มาตรา ๖๑  หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบตัิงานในสถานรบั

เล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ทาํ

รายรางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กทีอ่ยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง

ประการอื่น เวนแตกระทาํเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๒  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ หรือตามที่ไดรับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๗ 

การสงเสริมความประพฤตนิักเรียนและนกัศึกษา 

   

                     มาตรา ๖๓  โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกจิกรรมในการ

แนะแนวใหคาํปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพ่ือสงเสริมความ

ประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตาม

หลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 ๒๗

 

มาตรา ๖๔  นกัเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕  นกัเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่

ปฏิบัตติามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานัน้ เพ่ือดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษ

ตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 

เม่ือไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่

หรือผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตอืนหรือส่ังสอนเด็กอีก

ช้ันหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทาํเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอน

ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖  พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศกึษา ดังตอไปนี้ 

(๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เก่ียวกับความประพฤติ 
การศึกษา นิสัยและสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔ 

(๒) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือ
นักศึกษานัน้กาํลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 

(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ
นักศึกษา 

(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิให

นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก 

(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
หรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 

(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนเพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามหมวดนี ้



 ๒๘

 

มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ
เก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปใน

เคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทติยตก หรือใน

ระหวางเวลาทําการเพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 

ในการปฏบิัตหินาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบตัรประจําตัว

กอน และใหบคุคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจาํตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๘ 

กองทุนคุมครองเด็ก 

   

 

                     มาตรา ๖๘  ใหรัฐบาลจดัสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใน

สํานักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครอง
เด็ก” เพ่ือเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญตันิี้ 

มาตรา ๖๙  กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๔) เงินอุดหนนุจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 



 ๒๙

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือ
โดยนติิกรรมอื่น 

(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙ 

(๗) ดอกผลทีเ่กิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

มาตรา ๗๐  เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนาํสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดนิ 

มาตรา ๗๑  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลดักระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และ

ผูทรงคุณวุฒิซึง่คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคน ในจาํนวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่ง

เก่ียวของกับงานดานสวัสดกิารเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๗๒  ใหนําบทบัญญตัิมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกบัการดาํรงตําแหนง การพนจากตาํแหนง และการ

ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะ

กรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ
สงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดหรือตามคาํส่ังศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน

และการจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 



 ๓๐

มาตรา ๗๕  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนจํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ

แตงตั้งจากผูซึง่มีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการ

ประเมินผล และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวง

มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนําบทบญัญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 

มาใชบังคบักบัการดาํรงตําแหนง การพนจากตาํแหนง และการประชมุของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนนิงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับกองทุนจากบคุคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 

มาตรา ๗๗  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทาํการสง
ผูสอบบญัชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิน้ปบญัชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบญัชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํา

รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่ง

รอยหาสิบวันนับแตวันสิน้ปบัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือ

นําเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 

   

 



 ๓๑

                   มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินสามเดือน หรือ

ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                    มาตรา ๘๐  ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ 

(๕) หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เม่ือถูก
เรียกใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น

บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตอัุนสมควร หรือให

ถอยคําอันเปนเท็จตอพนักงานเจาหนาทีซ่ึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจาํคกุ
ไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคาํกลับให

ขอความจริงในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดาํเนินคดีอาญาตอบคุคลนัน้ใหเปนอัน

ระงับไป 

มาตรา ๘๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขต
กําหนด หรือหามเขาใกลตวัเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดอืน หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๒  ผูใดจัดตั้งหรือดําเนนิกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับ

ใบอนญุาตหรอืใบอนญุาตถกูเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่งไดยื่นคาํขออนุญาตหรือย่ืนคําขอตอใบอนญุาต

ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดาํเนนิคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 

มาตรา ๘๓  เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัตติาม

พระราชบัญญตัินี้หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตนิี ้ตองระวาง

โทษจาํคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญตัิในวรรคหนึ่งไดดาํเนนิการแกไขหรอืปฏิบัตติามคาํแนะนํา

ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนิน

คดีอาญาตอบคุคลนั้นใหเปนอันระงับไป 



 ๓๒

 

มาตรา ๘๔  ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕  ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนนุให

นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบญัญตัติามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ

ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบตัหินาที่ตาม
มาตรา ๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

                     มาตรา ๘๗  ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน

คุมครองสวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนญุาต ตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที ่๒๙๔ ลงวันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกจิการอยูจนถึงวันที่

พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับเปนสถานรบัเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถาน

คุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญตันิี ้

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออก

โดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที ่๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคง

ใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญตัินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท  ทักษิณ  ชินวตัร 
        นายกรัฐมนตร ี



 ๓๓

 

หมายเหต:ุ-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัต ิ

ฉบันที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๙๔ ลง

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบงัคับมาเปนเวลานานสาระสาํคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกบัสภาพสังคม

ปจจุบนั สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัตติอเด็กใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหเด็ก

ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความ

มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการ

สงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเดก็ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

 

 


