พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖
-------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

๒

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติ
ภาวะดวยการสมรส
“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมีบดิ ามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไมเลี้ยงดู
หรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใชชีวิตเรรอน
จนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน
“เด็กกําพรา” หมายความวา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวติ เด็กที่ไมปรากฏบิดามารดา
หรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได
“เด็กที่อยูใ นสภาพยากลําบาก” หมายความวา เด็กที่อยูใ นครอบครัวยากจนหรือบิดา
มารดาหยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรบั ความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับภาระหนาที่ใน
ครอบครัวเกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
“เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญาหรือจิตใจ
ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่ประกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดีหรือ
อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูใ น
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูใ นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเลี้ยงแมเลี้ยงผูปกครองสวัสดิภาพ
นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยูดว ย
“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนหรือ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่าํ ที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก

๓

“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ จนเปน
เหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็ก
ใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกีย่ วกับบุคคลและ
นํามาวิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมายและหลักวิชาการอื่น
ที่เกี่ยวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มอี ายุไมเกินหกป
บริบูรณ และมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกบั เจาของหรือผูดําเนินการสถานรับ
เลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน
“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะ
และพินจิ เด็กและครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก
เด็กแตละราย
“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กทีจ่ ําตอง
ไดรับการสงเคราะห ซึ่งมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป
“สถานคุมครองสวัสดิภาพ” หมายความวา สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพเพื่อ
แกไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่พึงไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟนฟู” หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จดั ขึ้น
เพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษาแนะแนว
และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรบั การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปนกรณีพเิ ศษ
“สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

๔

“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยและหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาทีก่ ับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกีย่ วกับ
ราชการของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองเด็ก
-----------------------มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานทีท่ ําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู

๕

จิตวิทยา กฎหมาย แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอย
วิชาชีพละหนึง่ คน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไม
นอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยทํา
หนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกีย่ วของ
ในการดําเนินงานเกีย่ วกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุมครองสวัสดิ
ภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายรวมทัง้ แผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของ
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแต
ตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือหยอนความสามารถ

๖

(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูทไี่ ดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๒ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิทพี่ นจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไป
พลางกอน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการใน
การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗

๗

(๕) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กทัง้ ของรัฐและเอกชน
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและเสนอแนะในการปองกัน
และแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานคร
และระดับจังหวัด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกีย่ วกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนาํ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล
ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผูแทนสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอย
วิชาชีพละหนึง่ คน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานัก
สวัสดิการสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม

๘

คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการ
สังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูแทน
ศาลจังหวัด ในกรณีทจี่ ังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัวผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนัน้ ไมมี
สถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตัง้ จากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา
กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคนและ
แตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตัง้ ขาราชการในจังหวัดนั้นไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๘ ใหนาํ บทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓)
และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการประชุมและ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้

๙

(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ
มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กรวมทัง้ มีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี
(๓) กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี
(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาทุน
และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกีย่ วของเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกีย่ วกับการสงเคราะห และ
สงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผลตอ
คณะกรรมการ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๒
การปฏิบัติตอเด็ก
---------------------มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

๑๐

การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอเด็กหรือไมใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถิ่น แตทั้งนี้
ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่าํ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุม ครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใ นความ
ปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรา งกายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอปลัดอําเภอผู
เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่
อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่ดแู ลและ
ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟนฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยูใ นเขตอํานาจ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมี
อํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่รับจางเลี้ยง
เด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจดั ใหมกี ารปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือใหการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไมใหสงิ่ ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนาจะเกิด
อันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอืน่ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมหา มมิ
ใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก

๑๑

(๒) จงใจหรือละเลยไมใหสงิ่ จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่อยูใ น
ความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทํา
ใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดว ยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแก
บุคคลอื่นที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว
(๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปน
ขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใด
อันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช จาง หรือวานเด็กใหทาํ งานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการ
ใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของ
เด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก
(๘) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการพนัน
สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา
(๙) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเด็ก เวนแตการปฏิบตั ิทางการแพทย
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตาม
กฎหมายนั้น
มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภท
ใด ซึ่งขอมูลเกีย่ วกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติ
คุณ หรือสิทธิประโยชนอื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลีย้ งดู อบรมสั่ง
สอน และพัฒนาเด็กไดไมวา ดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพ
หรือขัดขวางตอความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบหรือมีเหตุจําเปนอื่น
ใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุม ครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูก

๑๒

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงานเจาหนาที่
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักชา
แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็ก
ไวรักษาพยาบาล ครู อาจารย หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตองรายงานให
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
เลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
หมวด ๓ และหมวด ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขัง
หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็กอาจไดรับอันตรายแก
รางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลา
ภายหลังพระอาทิตยตกได
(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรบั การสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพือ่ ประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังที่
ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้
จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวาสิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพน
ระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัตติ าม (๖) ระหวางที่เด็กอยูในความดูแลจะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหาก
เจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล
(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก

๑๓

(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจาของหรือ
ผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครองหรือ
ผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให
(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจางของเด็ก
สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกีย่ วของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยูในที่นั้น ๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู
ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดแู ลและ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางทีถ่ ูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมกี ารสงเด็กไปยัง
สถานแรกรับหรือหนวยงานที่เกีย่ วของเมื่อมการรองขอ
เด็กที่อยูใ นความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและไดรบั
การศึกษาอยางเหมาะสม และกอนทีจ่ ะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคม
สงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
กอนและใหบคุ คลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รฐั มนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเษกษา
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๓
การสงเคราะหเด็ก
-------------------มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก
(๑) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา

๑๔

(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓) เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดว ยเหตุใด ๆ เชน ถูกจําคุกกักขัง พิการ
ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรคประสาท
(๔) เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผลกระทบตอ
พัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กทีอ่ ยูในความปกครองดูแล
(๕) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอืน่ ใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมีความประพฤติเสื่อม
เสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยูใ นสภาพยากลําบาก
(๘) เด็กที่อยูใ นสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา
๒๔ ไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ ให
พิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดู
เด็กเพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะ
เลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีทไี่ มอาจดําเนินการตาม (๑) ได
(๓) ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการรับเด็ก
เปนบุตรบุญธรรม
(๔) สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสม
และยินยอมรับเด็กไวอุปการะ
(๕) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห
(๗) สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพศึกษา หรือ
ฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนาในวัดหรือ
สถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว
วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
และไมวากรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความยินยอม

๑๕

จากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือยินยอมดวย
วาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความยินยอมโดยไมมเี หตุอันควรหรือไม
อาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการ
สงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็น
ของผูเชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอน
ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือยนระยะเวลา
ที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่รีบดําเนินการ
จัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดยมิชักชา
ในกรณีเด็กอยูร ะหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวา
สามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี สั่งให
เด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวายังไมครบกําหนด
ระยะเวลาในการสงเคราะหกต็ าม
ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพที่จําเปน
จะตองไดรับการสงเคราะหตอ ไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจสั่งใหบุคคลนั้น
ไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการสงเคราะหตอไปอีก
และบุคคลนั้นมิไดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีอาจสั่งใหสงเคราะหบคุ คล
นั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ
มาตรา ๓๔ ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหทกี่ รมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับสถาน
สงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหใหพนักงานเจาหนาที่
พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ยังไมสามารถหา
วิธีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยังสถานแรกรับกอนก็ได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองตอไป

๑๖

มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูม ีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
พบเห็นเด็กทีพ่ ึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา
๒๙ ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจสุขภาพหรือเปนเด็กพิการ
ตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็
ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดใหพยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถ
กลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฎวาสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมไมเหมาะทีจ่ ะใหเด็ก
กลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตองใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะ
ใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได
มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หาก
ปรากฎวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ใหปลัดกระทรวงหรือผูวา
ราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ได
มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับตัวเด็ก
ไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผปู กครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินจิ เกี่ยวกับตัวเด็กและ
ครอบครัว และเสนอความเห็นเกีย่ วกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กแตละคนพรอมดวย
ประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชกั ชาและใหปลัดกระทรวงหรือ
ผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูว าราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ
สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผปู กครองของเด็กไมเห็นดวยกับ
กําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีทผี่ ูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไปปกครองดูแลเอง
แตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓วรรคสี่ ผูปกครองยอมมี
สิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สบิ วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูใ นความดูแล มีพฤติการณนาเชื่อ
วาจะใหการเลีย้ งดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหยนื่ คําขอตอ
ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี
เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแก

๑๗

เด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกิน
ระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันเปนของกองทุนคุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙
การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคาํ นึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและ
ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
หมวด ๔
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
----------------------มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กทีเ่ สี่ยงตอการกระทําผิด
(๓) เด็กที่อยูใ นสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอ
เด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาทีค่ ุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นา เชื่อวา
มีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็กจาก
ครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สดุ
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๔๒ การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสองตองรีบจัด
ใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตองสืบเสาะและวินิจ
เกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุม ครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวเด็กไปสถาน

๑๘

แรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหกใ็ หพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถา
จําเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรบี สงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู
การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึ่ง
ระหวางการสืบเสาะและพินจิ เพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ดวัน แต
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคํา
รองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกินสามสิบวันก็ได
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็กถามีการ
ฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ก็ใหศาล
ที่พิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัว
เด็กในระยะทีศ่ าลกําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการที่
กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได
หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชือ่ วาจะมีการ
กระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมีหนาที่คุมครอง
สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา ๕เพื่อออกคําสั่งมิให
กระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันดวยก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครอง
เด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะกระทําทารุณ
กรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูม ีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและดําเนินการหา
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยูการเลี้ยงดู อุปนิสัย
และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวาจําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแก
เด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟน ฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็น
ไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีเพื่อพิจารณาสัง่ ใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่
เหมาะสมแกเด็ก

๑๙

ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔เห็นวา
เด็กจําเปนตองไดรับการสงเคราะหกใ็ หพจิ ารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถาเห็นวายังไม
สมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและ
ฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแลโดยอาจแตงตั้งผูคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไมกไ็ ด และเมื่อไดปรึกษาหารือรวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะ
รับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอ
การกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ
ตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตนไม
สมควร
(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุจําเปน
หรือไปกับผูปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไปในทางเสื่อม
เสีย
(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความสนใจของ
เด็ก
(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม
หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมหี นาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ใหพนักงาน
เจาหนาทีห่ รือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล
มาตรา ๔๕ หามมิใหเด็กซือ้ หรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จําหนายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก
และมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือนใหทาํ ทัณฑบน หรือมี
ขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามมาตรา
๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพือ่ แกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได

๒๐

หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา
๓๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูว าราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับการ
คุมครอง สวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดีไปสูศาล ตามมาตรา ๕
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนีใ้ ห
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
----------------------มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติแกเด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้งผู
คุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสม
เปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยูอาศัยของเด็กทีอ่ ยูในการกํากับดูแลของผูคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กดวยก็ได
กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผปู กครองสวัสดิภาพยื่นคําขอตอ
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือ
บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได
การแตงตั้งผูคมุ ครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป
มาตรา ๔๙ ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้

๒๑

(๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติการศึกษา
และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๒) เยีย่ มเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกีย่ วกับเรื่องการอบรมสั่งสอน
และเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเกีย่ วกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของผูปกครอง
เสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพคณะกรรมการ
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อ
ดําเนินการตอไป
มาตรา ๕๐ หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยชื่อตัว
ชื่อสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง
เกียรติคณ
ุ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห
นักจิตวิทยา และผูมีหนาที่คมุ ครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่องในการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนดวย โดยอนุโลม
หามมิใหผใู ดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูล
ที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หมวด ๖
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟน ฟู
-----------------------------มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทวั่ ราชอาณาจักร และผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนัน้
หนวยงานอืน่ ของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนิน
กิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบ
และใหปลัดกระทรวงหรือผูว าราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการดังกลาว

๒๒

มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟน ฟู ตองขอรับใบอนุญาตตอ
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุ
ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตทีส่ ูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และให
เสียคาธรรมเนียมตามอัตราทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมีผูปกครองสวัสดิ
ภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคับบัญชา
การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอน
ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพื่อสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก
แตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จาํ ตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิ
ภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดว ย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และ

๒๓

มูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยัง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
(๓) จัดใหมกี ารตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษาเยียวยาแกเด็ก
ที่อยูในความปกครองดูแล
(๔) จัดที่พกั อาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัด
อาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแลให
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน
(๖) จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถานพัฒนาและ
ฟนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มวี ัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กให
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน
(๗) มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดู
และถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวา ราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้งผูคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘
(๘) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตองไดรับการ
สงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับ
ผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา
และฟนฟู ใหดําเนินการเปนวิธีสุดทาย
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและสถาน
คุมครองสวัสดิภาพทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ ตองควบคุมดูแลใหมีการรับเด็กที่
จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมอี ํานาจและหนาที่ตามมาตรา
๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของ
สถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
(๒) จัดบริการแนะแนว ใหคาํ ปรึกษา และชวยเหลือแกผปู กครอง
(๓) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจากสถาน
สงเคราะหไปแลว เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถานสงเคราะหมิให
กลับไปสูสภาพเดิม

๒๔

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถานแรกรับซึ่ง
มีรายงานการสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินจิ ก็ได
มาตรา ๕๙ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจแกเด็กที่
อยูในสถานคุม ครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจากสถาน
คุมครองสวัสดิภาพไปแลว
มาตรา ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟน ฟูมีอํานาจและหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รับเด็กที่จาํ ตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไวปกครอง
ดูแล
(๒) ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนา
และฟนฟูเด็กแตละคน
(๓) จัดการศึกษา ฝกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพรางกายและ
จิตใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟน ฟู ทํารายรางกายหรือ
จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เวนแต
กระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา

๒๕

หมวด ๗
การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
------------------มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะ
แนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนกั เรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่
เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถ
นําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติการศึกษา นิสัย
และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาทีฝ่ าฝนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกใหผปู กครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานัน้
กําลังศึกษาอยูม ารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป
(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา

๒๖

(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียน
หรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก
(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ
แหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ หรือ
พนักงานเจาหนาที่อื่นเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอนั ควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกีย่ วกับ
ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่หรือ
ยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการเพื่อทําการ
ตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน และ
ใหบุคคลที่เกีย่ วของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รฐั มนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
กองทุนคุมครองเด็ก
--------------------มาตรา ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปนทุนใช
จายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

๒๗

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอื่น
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙
(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรบั ตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไม
เกินสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอย
หนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือ
ตามคําสั่งศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการ
จัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

๒๘

มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
จํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผู
ซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการ
และเลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม
วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกีย่ วของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียก
บุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยีส่ ิบวันนับแตวนั สิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับ
แตวนั สิ้นปบญ
ั ชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
ตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
------------------มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๒๙

มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕)
หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสง
ตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอนั สมควร หรือใหถอยคําอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับใหขอความจริงในขณะทีก่ ารใหถอยคํา
ยังไมเสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขตกําหนด
หรือหามเขาใกลตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับใบอนุญาต
หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาตหรือยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผใู ดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎกระทรวง หรือระเบียบทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนินคดีอาญาตอบุคคล
นั้นใหเปนอันระงับไป

๓๐

มาตรา ๘๔ ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินสามหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา
๖๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล
-------------------มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และ
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตามพระราชบัญญัตินี้

๓๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนด
ขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่ง
สอน และมีพฒ
ั นาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิ
ใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐ
และเอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

