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พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก

พ.ศ.๒๕๔๖



ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.

ให้ไว้ณวันที่๒๔กันยายนพ.ศ.๒๕๔๖

เป็นปีที่๕๘ในรัชกาลปัจจุบัน

-----------------------

	 พระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลย เดช		

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ประกาศว่า	

	 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ	

และเสรภีาพของบคุคล	ซึง่มาตรา	๒๙	ประกอบกบั	มาตรา	๓๑	มาตรา	๓๔

มาตรา	 ๓๕	 มาตรา	 ๓๖	 มาตรา	 ๓๙	 มาตรา	 ๔๘	 และมาตรา	 ๕๐		

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย

อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้	

โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา	ดังต่อไปนี้	

 มาตรา๑พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา่	“พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็	

พ.ศ.	๒๕๔๖”	
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 มาตรา๒	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อย

แปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป	

 มาตรา๓ให้ยกเลิก

	 (๑)	 ประกาศของคณะปฏวิตั	ิฉบบัที	่๑๓๒	ลงวนัที	่๒๒	เมษายน

พ.ศ.	๒๕๑๕	

	 (๒)	 ประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๒๙๔	 ลงวันที่	 ๒๗	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	

	 มาตรา	๔	ในพระราชบัญญัตินี้	

 “เด็ก”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์	

แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส	

 “เด็กเร่ร่อน”	 หมายความว่า	 เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือ	

ผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่สามารถเลี้ยงดูได้	 จนเป็นเหตุให้เด็ก

ต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง	ๆ	หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิด

อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน	

 “เด็กกำพร้า”	 หมายความว่า	 เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต	

เด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้	

 “เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก”	 หมายความว่า	 เด็กที่อยู่ใน

ครอบครวัยากจนหรอืบดิามารดาหยา่รา้ง	ทิง้รา้ง	ถกูคมุขงั	หรอืแยกกนัอยู่

และได้รับความลำบาก	 หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัย

หรือกำลังความสามารถและสติปัญญา	 หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือ	

ตัวเองได้	

 “เด็กพิการ”หมายความว่า	เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย	

สมอง	สติปัญญาหรือจิตใจ	ไม่ว่าความบกพร่องนั้น	จะมีมาแต่กำเนิดหรือ

เกิดขึ้นภายหลัง	
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 “เดก็ทีเ่สีย่งตอ่การกระทำผดิ”	หมายความวา่	 เดก็ทีป่ระพฤตติน

ไมส่มควร	 เดก็ทีป่ระกอบอาชพีหรอืคบหาสมาคมกบับคุคลทีน่า่จะชกันำไป

ในทางกระทำผดิกฎหมายหรอืขดัตอ่ศลีธรรมอนัดหีรอือยูใ่นสภาพแวดลอ้ม

หรอืสถานที	่อนัอาจชกันำไปในทางเสยีหาย	ทัง้นีต้ามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง

 “นกัเรยีน”	 หมายความวา่	 เดก็ซึง่กำลงัรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ทัง้ประเภทสามญัศกึษาและอาชวีศกึษา

หรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน	

 “นักศึกษา”	 หมายความว่า	 เด็กซึ่งกำลังรับการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน	

 “บิดามารดา”	 หมายความว่า	 บิดามารดาของเด็กไม่ว่า	

จะสมรสกันหรือไม่	

 “ผู้ปกครอง”	 หมายความว่า	 บิดามารดา	 ผู้อนุบาล	 ผู้รับบุตร

บุญธรรม	 และผู้ปกครอง	 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 และ	

ให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	 ผู้ปกครองสวัสดิภาพนายจ้าง	

ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัย

อยู่ด้วย	

 “ครอบครัวอุปถัมภ์”	 หมายความว่า	 บุคคลที่รับเด็กไว้

อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร	

 “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ”	หมายความว่า	การไม่ให้การอุปการะ

เลี้ยงดู	 อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็ก	 ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดใน	

กฎกระทรวง	จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก	

 “ทารณุกรรม”	หมายความวา่	การกระทำหรอืละเวน้การกระทำ

ด้วยประการใด	 ๆ	 จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพ	 หรือเกิดอันตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจ	 การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก	 การใช้เด็กให้กระทำ
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หรือประพฤติ	 ในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ	

หรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี	 ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่

ก็ตาม	

 “สืบเสาะและพินิจ”	 หมายความว่า	 การค้นหาและรวบรวม

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนำมาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการ

ทางสังคมสงเคราะห์	 แพทย์	 จิตวิทยา	 กฎหมายและหลักวิชาการอื่น	

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น	

 “สถานรับเลี้ยงเด็ก”	 หมายความว่า	 สถานที่รับเลี้ยงและ

พัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์	 และมีจำนวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป		

ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก	

ดังกล่าว	ทั้งนี้ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน	

 “สถานแรกรับ”	 หมายความว่า	 สถานที่รับเด็กไว้อุปการะ

เป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว	 เพื่อกำหนด

แนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก

แต่ละราย	

 “สถานสงเคราะห์”	 หมายความว่า	 สถานที่ให้การอุปการะ

เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์	 ซึ่งมีจำนวนตั้งแต่	

หกคนขึ้นไป	

 “สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ”	หมายความวา่	สถานทีใ่หก้ารศกึษา

อบรม	 ฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขความประพฤติ	 บำบัด	 รักษา	 และฟื้นฟู

สมรรถภาพ	ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจแกเ่ดก็ทีพ่งึไดร้บัการคุม้ครองสวสัดภิาพ

 “สถานพัฒนาและฟื้นฟู”	 หมายความว่า	 สถานที่	 โรงเรียน	

สถาบัน	 หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การบำบัดรักษา	 การฟื้นฟูสมรรถภาพ	

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ตลอดจนการศึกษา	 แนะแนวและการฝึก
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อบรมอาชีพแก่เด็ก	 ที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ

เป็นกรณีพิเศษ	

 “สถานพินิจ”	 หมายความว่า	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	

และเยาวชนกลาง	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด	 และ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดี เยาวชน	

และครอบครัวในศาลจังหวัด	 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัว	และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	

 “กองทุน”	หมายความว่า	กองทุนคุ้มครองเด็ก	

 “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

แห่งชาติ	

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า	 ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

 “ผู้ว่าราชการจังหวัด”	 หมายความรวมถึง	 ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด	

 “ปลัดกระทรวง”	 หมายความว่า	 ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ	

มอบหมายจากปลัดกระทรวง	

 “รฐัมนตร”ี	หมายความวา่	รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้

 มาตรา ๕	 ให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและ

ครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว	 และ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม

พระราชบัญญัตินี้	 เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดทำการศาลเยาวชนและ

ครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด	 ให้ศาล

จังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้	
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 มาตรา ๖	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 รัฐมนตรี

ว่ าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์		

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้	

และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	

กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	

ทั้งนี้	ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น	

	 กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น	 เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	



หมวด๑

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก



 มาตรา๗ ใหม้คีณะกรรมการคุม้ครองเดก็แหง่ชาต	ิประกอบดว้ย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		

เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	 เป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 อัยการสูงสุด		

ผูบ้ญัชาการตำรวจแหง่ชาต	ิ อธบิดกีรมการปกครอง	อธบิดกีรมพฒันาสงัคม

และสวัสดิการ	 อธิบดีกรมสุขภาพจิต	 อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน	

และครอบครวักลาง	ผูอ้ำนวยการสำนกังานสง่เสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษเ์ดก็

เยาวชนผู้ด้อยโอกาส	คนพิการและผู้สูงอายุ	เป็นกรรมการ	และกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง

ของมนุษย์	 แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทำ	

ในวิชาชีพ	 สังคมสงเคราะห์	 ครู	 จิตวิทยา	 กฎหมาย	 แพทย์	 ไม่น้อยกว่า
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เจ็ดปีวิชาชีพละสองคน	 โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อย

วิชาชีพละหนึ่งคน	 และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน	 โดยมี	

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์	

ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการ	 ผู้ทรง

คุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรี	 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคณะกรรมการ

จะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	

ของมนุษย์ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้	

 มาตรา ๘	 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย	์ทำหนา้ทีเ่ปน็สำนกังานเลขานกุารของคณะกรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ	

	 (๒)	 ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ	 หน่วยงานของ

รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์	

คุ้มครองสวัสดิภาพ	และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	

	 (๓)	 พัฒนาระบบ	 รูปแบบ	 และวิธีการ	 ตลอดจนให้บริการ	

ด้านสงเคราะห์	คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก	

	 (๔)	 รวบรวมผลการวิเคราะห์	 วิจัย	 ดำเนินการติดตามและ	

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย	 รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์	

คุ้มครองสวัสดิภาพ	 และส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ	

	 (๕)	 ปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ

มอบหมาย	
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 มาตรา๙	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ

สามปี	

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระ	

อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้	แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	

 มาตรา ๑๐	 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม	

มาตรา	๙	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง	เมื่อ	

	 (๑)	 ตาย	

	 (๒)	 ลาออก	

	 (๓)	 รัฐมนตรีให้ออก	

	 (๔)	 ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก	

	 (๕)	 เป็นบุคคลล้มละลาย	

	 (๖)	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ	

	 (๗)	 ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร	

 มาตรา ๑๑	 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง

ก่อนครบวาระ	 ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน	

ตามมาตรา	๗	เป็นกรรมการแทน	และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนง่

แทนอยูใ่นตำแหนง่	เทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน

 มาตรา ๑๒	 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่ง	

ครบวาระแลว้	แตย่งัมไิดม้กีารแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุใิหม	่ ใหก้รรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน	

 มาตรา๑๓	การประชมุคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม	

	 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 ในกรณีที่

ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน	
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กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม	 หากรองประธานไม่มาประชุมหรือ	

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ	 ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง

เป็นประธานในที่ประชุม	

 การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก	กรรมการคนหนึง่

ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน	

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง	เป็นเสียงชี้ขาด	

 มาตรา๑๔	คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย	 แผนงาน		

งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะหค์ุม้ครองสวสัดภิาพ	และสง่เสรมิ

ความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้	

	 (๒)	 เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ

ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	

	 (๓)	 วางระเบยีบโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงัเกีย่วกบั

การรับเงิน	 การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน	 และการจัดหาผลประโยชน์

ของกองทุน	

	 (๔)	 วางระเบยีบเกีย่วกบัวธิกีารดำเนนิการคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็

ตามมาตรา	๔๗	

	 (๕)	 วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	

	 (๖)	 ใหค้ำปรกึษา	แนะนำ	และประสานงานแกห่นว่ยงานของรฐั

และเอกชนทีป่ฏบิตังิานดา้นการศกึษา	 การสงเคราะห	์ คุม้ครองสวสัดภิาพ

และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	 รวมทั้งมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบใน	

สถานรบัเลีย้งเดก็	 สถานแรกรบัสถานสงเคราะห	์ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

สถานพัฒนาและฟื้นฟู	 สถานพินิจ	 หรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ	

สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ	 และส่งเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐ

และเอกชน	
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	 (๗)	 ติดตาม	 ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานของ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร	และคณะกรรมการคุ้มครอง

เด็กจังหวัด	 รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการสงเคราะห์	คุ้มครองสวัสดิภาพ	และส่งเสริมความประพฤติเด็ก

ในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด	

	 (๘)	 ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์	 คุ้มครองสวัสดิ

ภาพ	และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	

 มาตรา ๑๕	 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

	 ให้นำบทบัญญัติมาตรา	 ๑๓	 มาใช้บังคับกับการประชุมของ	

คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน	โดยอนุโลม	

 มาตรา ๑๖	 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร	

ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เป็นประธานกรรมการ		

ปลัดกรุงเทพมหานคร	 เป็นรองประธานกรรมการ	 ผู้แทนสำนักงาน	

อยัการสงูสดุ	 ผูแ้ทนกองบญัชาการตำรวจนครบาล	ผูแ้ทนกรมพฒันาสงัคม

และสวัสดิการ	 ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	 ผู้แทนสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง	 ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ

และพทิกัษเ์ดก็	 เยาวชน	ผูด้อ้ยโอกาส	คนพกิารและผูส้งูอาย	ุ ผูอ้ำนวยการ

สำนกัพฒันาชมุชน	ผูอ้ำนวยการสำนกัการศกึษา	ผูอ้ำนวยการสำนกัอนามยั

และผูอ้ำนวยการสำนกัการแพทย	์ เปน็กรรมการและกรรมการ	ผูท้รงคณุวฒุิ

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวง	

แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทำในวิชาชีพ

สงัคมสงเคราะห	์คร	ูจติวทิยา	กฎหมาย	แพทย	์วชิาชพีละสองคน	โดยจะตอ้งมี	

ผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน	 และแต่งตั้งจาก	
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ผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน	 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก

สวัสดิการสังคม	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม	

 คณะกรรมการคุม้ครองเดก็กรงุเทพมหานครจะแตง่ตัง้ขา้ราชการ

ในสำนักสวัสดิการสังคมไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้	

 มาตรา๑๗	 ใหม้คีณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั	ประกอบดว้ย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้

รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ	 อัยการ

จังหวัด	 พัฒนาการจังหวัด	 แรงงานจังหวัด	 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่	

การศึกษา	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด	

ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด	 หรือผู้แทนศาลจังหวัด	 ในกรณี

ที่ จั งหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว	 ผู้ แทนสถานพินิจ	

และคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดั	หรอืผูแ้ทนกระทรวงยตุธิรรมซึง่แตง่ตัง้

จากข้าราชการในจั งหวัด	 ในกรณีที่ จั งหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ		

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั	เปน็กรรมการ	และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด	 โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงแต่งตั้งจาก	

ผู้เชี่ยวชาญ	 ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ทำในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	

ครู	จิตวิทยา	กฎหมาย	แพทย์	วิชาชีพละสองคน	โดยจะต้องมีผู้แทนจาก

ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน	 และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์

ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน	 โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด	

เป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสาม	
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	 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการ	
ในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้	
 มาตรา๑๘	ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๙	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	
และมาตรา	 ๑๒	 มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	
การแตง่ตัง้กรรมการแทน	และการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ
ตามมาตรา	๑๖	และมาตรา	๑๗	 โดยอนุโลม	 เว้นแต่อำนาจของรัฐมนตรี	
ตามมาตรา	 ๑๐	 (๓)	 และมาตรา	 ๑๑	 ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการ
กรงุเทพมหานครหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั	 โดยความเหน็ชอบของปลดักระทรวง
แล้วแต่กรณี	
 มาตรา๑๙	 ใหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๑๓	และมาตรา	๑๕	มาใช้
บงัคบักับการประชุมและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
ของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร	 และคณะกรรมการ	
คุ้มครองเด็กจังหวัด	โดยอนุโลม	
 มาตรา ๒๐	 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร	
และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้	
	 (๑)	 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย		
แผนงาน	 งบประมาณ	และมาตรการในการสงเคราะห	์ คุม้ครองสวสัดภิาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้	
	 (๒)	 ใหค้ำปรกึษา	แนะนำ	และประสานงานแกห่นว่ยงานของรฐั
และเอกชนทีป่ฏบิตังิานดา้นการศกึษา	 การสงเคราะห	์ คุม้ครองสวสัดภิาพ
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	 รวมทั้งมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบใน	
สถานรบัเลีย้งเดก็	 สถานแรกรบัสถานสงเคราะห	์ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ
สถานพัฒนาและฟื้นฟู	 สถานพินิจ	 หรือสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับการ	
สงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ	 และส่งเสริมความประพฤติเด็กของรัฐ	

และเอกชน	ภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขต	จังหวัด	แล้วแต่กรณี
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	 (๓)	 กำหนดแนวทางการสงเคราะห์	 คุ้มครองสวัสดิภาพและ	

ส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด		

แล้วแต่กรณี	

	 (๔)	 จดัหาทนุเพือ่การสงเคราะห	์คุม้ครองสวสัดภิาพ	และสง่เสรมิ

ความประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขต	 จังหวัด	 แล้วแต่กรณี	

และรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน	 และการจัดการทุน

ต่อคณะกรรมการ	

	 (๕)	 ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีมีการ

ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ	

	 (๖)	 เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด	 ๆ	 หรือขอคำชี้แจง	

จากผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	

พระราชบัญญัตินี้	

	 (๗)	 ติดตาม	ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ

การสงเคราะห์	 และส่งเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานคร	

และระดับจังหวัด	แล้วแต่กรณี	แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ	

	 (๘)	 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

 มาตรา๒๑ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิีใ้หก้รรมการ

และอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
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หมวด๒

การปฏิบัติต่อเด็ก



 มาตรา๒๒	 การปฏบิตัติอ่เดก็ไมว่า่กรณใีด	 ใหค้ำนงึถงึประโยชน์

สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	

	 การกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 หรือเป็นการ

เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่เดก็หรอืไม	่ ใหพ้จิารณาตามแนวทางทีก่ำหนด

ในกฎกระทรวง	

 มาตรา๒๓ผูป้กครองตอ้งใหก้ารอปุการะเลีย้งด	ู อบรมสัง่สอน

และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน	 ตามสมควรแก่

ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมแหง่ทอ้งถิน่	 แตท่ัง้นีต้อ้งไมต่ำ่กวา่

มาตรฐานขัน้ตำ่ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงและตอ้งคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็

ที่ อยู่ ในความปกครองดูแลของตนมิ ให้ตกอยู่ ในภาวะอันน่ าจะ		

เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ	

 มาตรา ๒๔	 ปลัดกระทรวง	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอำเภอ	

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ	 หรือผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม	 รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่ดูแล	

และตรวจสอบสถานรบัเลีย้งเดก็	สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์สถานคุม้ครอง	

สวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจ	

แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	 คณะกรรมการคุ้มครอง

เดก็กรงุเทพมหานคร	หรอืคณะกรรมการคุม้ครองเดก็จงัหวดั	 แลว้แตก่รณี

เพื่อทราบและให้มีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่	

ตามพระราชบัญญัตินี้	
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 มาตรา๒๕ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการ	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือ

ไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด	 โดยเจตนา	

ที่จะไม่รับเด็กกลับคืน	

	 (๒)	 ละทิ้งเด็กไว้	 ณ	 สถานที่ใด	 ๆ	 โดยไม่จัดให้มีการป้องกัน

ดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม	

	 (๓)	 จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือ

สุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก	

	 (๔)	 ปฏบิตัติอ่เดก็ในลกัษณะทีเ่ปน็การขดัขวางการเจรญิเตบิโต

หรือพัฒนาการของเด็ก	

	 (๕)	 ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	

 มาตรา ๒๖	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น	 ไม่ว่า	

เด็กจะยินยอมหรือไม่	ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรม	

ต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก	

	 (๒)	 จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือ	

การรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน	 จนน่าจะเกิดอันตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก	

	 (๓)	 บงัคบั	ขูเ่ขญ็	ชกัจงู	สง่เสรมิ	หรอืยนิยอมใหเ้ดก็ประพฤตติน

ไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด	

	 (๔)	 โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด	 เพื่อ

รับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก	 เว้นแต่เป็นการ

กระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว	
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	 (๕)	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 ชักจูง	 ส่งเสริม	 ยินยอม	 หรือกระทำด้วย

ประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน	 เด็กเร่ร่อน	 หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือ	

ในการขอทานหรือการกระทำผิด	 หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก	

	 (๖)	 ใช้	 จ้าง	หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็น

อนัตรายแกร่า่งกายหรอืจติใจม	ี ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต	หรอืขดัขวาง

ต่อพัฒนาการของเด็ก	

	 (๗)	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 ใช้	 ชักจูง	 ยุยง	 ส่งเสริม	 หรือยินยอมให้เด็ก

เล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด	 เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมี

ลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต	 หรือพัฒนาการของเด็ก	

หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก	

	 (๘)	 ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไป

ในสถานที่เล่นการพนัน	สถานค้าประเวณี	หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า	

	 (๙)	 บังคับ	 ขู่เข็ญ	 ใช้	 ชักจูง	 ยุยง	 ส่งเสริม	 หรือยินยอมให้เด็ก

แสดงหรอืกระทำการอนัมลีกัษณะลามกอนาจาร	 ไมว่า่จะเปน็ไปเพือ่ใหไ้ดม้า

ซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด	

	 (๑๐)	 จำหน่าย	 แลกเปลี่ยน	 หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก	 เว้นแต่

การปฏิบัติทางการแพทย์	

	 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่น	

ที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น	

 มาตรา ๒๗ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน

หรือสื่อ	 สารสนเทศประเภทใด	 ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง	

โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ	 ชื่อเสียง	 เกียรติคุณ	 หรือ

สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	
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 มาตรา ๒๘	 ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การ

อุปการะเลี้ยงดู	 อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด	 หรือ	

ผู้ปกครองกระทำการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวาง

ต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ	

หรอืมเีหตจุำเปน็อืน่ใด	 เพือ่ประโยชนใ์นการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ

เดก็หรอืปอ้งกนัมใิหเ้ดก็ไดร้บัอนัตราย	หรอืถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรม

พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งดำเนนิการใหก้ารสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ

ตามพระราชบัญญัตินี้	

 มาตรา ๒๙	 ผู้ใดพบเห็นเด็ก	 ตกอยู่ในสภาพจำต้องได้รับการ

สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ	 ตามหมวด	 ๓	 และหมวด	 ๔	 จะต้อง

ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา	 ๒๔	 โดยมิชักช้า	 แพทย์	 พยาบาล		

นักจิตวิทยา	 นักสังคมสงเคราะห์	 หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ที่รับตัวเด็ก

ไวร้กัษาพยาบาล	คร	ู อาจารย	์ หรอืนายจา้ง	 ซึง่มหีนา้ทีด่แูลเดก็ทีเ่ปน็ศษิย์

หรือลูกจ้าง	 จะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง	

สวัสดิภาพเด็ก	 ตามมาตรา	 ๒๔	 ทราบโดยมิชักช้า	 หากเป็นที่ปรากฏชัด

หรอืนา่สงสยัวา่เดก็ถกูทารณุกรรม	หรอืเจบ็ปว่ยเนือ่งจากการเลีย้งดโูดยมชิอบ

	 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้	 เมื่อได้กระทำโดยสุจริต

ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญาหรือทาง

ปกครอง	

 มาตรา ๓๐	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด	 ๓	 และหมวด	 ๔	 มีอำนาจและหน้าที่		

ดังต่อไปนี้	
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	 (๑)	 เข้าไปในเคหสถาน	 สถานที่ใด	 ๆ	 หรือยานพาหนะใด	 ๆ		

ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้นในกรณี	

มเีหตอุนัควร	 สงสยัวา่มกีารกระทำทารณุกรรมเดก็	 มกีารกกัขงัหรอืเลีย้งดู

โดยมิชอบ	 แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ดำเนินการในทันที	

เด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ	 หรือถูกนำพาไปสถานที่อื่น	

ซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ	 ก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลาภายหลัง

พระอาทิตย์ตกได้	

	 (๒)	 ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจำต้องได้รับ	

การสงเคราะห์หรือคุ้ม	 ครองสวัสดิภาพ	 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่

การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 อาจนำตัวเด็กไปยังที่ทำการ

ของพนกังานเจา้หนา้ที	่ เพือ่ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัเดก็และครอบครวั	 รวมทัง้

บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่	 ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยมิชักช้า	 แต่ไม่ว่ากรณีใด	

จะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้	เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ให้ปฏิบัติตาม	 (๖)	 ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะ

เลี้ยงดู	และหากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาล	

	 (๓)	 มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง	 หรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยคำ

หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่	 ความประพฤติ	 สุขภาพ	และ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก	

	 (๔)	 ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก	 นายจ้างหรือ	

ผูป้ระกอบการ	 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานทีท่ีเ่ดก็ทำงานหรอืเคยทำงาน

อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่	 เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานศึกษา	

ที่เด็กกำลังศึกษาหรือเคยศึกษา	หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ	ส่งเอกสารหรือ

หลกัฐานเกีย่วกบัสภาพความเปน็อยู	่การศกึษา	การทำงาน	หรอืความประพฤติ

ของเด็กมาให้	
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	 (๕)	 เขา้ไปในสถานทีอ่ยูอ่าศยัของผูป้กครอง	สถานทีป่ระกอบการ

ของนายจ้างของเด็กสถานศึกษาของเด็ก	 หรือสถานที่ที่เด็กมีความ

เกี่ยวข้องด้วย	 ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	

เพือ่สอบถามบคุคลทีอ่ยูใ่นทีน่ัน้	 ๆ	และรวบรวมขอ้มลูหรอืหลกัฐานเกีย่วกบั

สภาพความเป็นอยู่	 ความสัมพันธ์ในครอบครัว	 การเลี้ยงดู	 อุปนิสัย	 และ

ความประพฤติของเด็ก	

	 (๖)	 มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะนำหรือตักเตือน

ผูป้กครองใหด้แูล	 และอปุการะเลีย้งดเูดก็ในทางทีถ่กูตอ้ง	 เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บั

การพัฒนาในทางที่เหมาะสม	

	 (๗)	 ทำรายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับ	

ในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรกรับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการ

ร้องขอ	

	 เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการ

อปุการะ	เลีย้งดแูละไดร้บัการศกึษาอยา่งเหมาะสม	และกอ่นทีจ่ะจดัใหเ้ดก็

เขา้อยูใ่นสถานรบัเลีย้งเดก็	 สถานแรกรบั	 สถานสงเคราะห	์ สถานคุม้ครอง	

สวัสดิภาพ	 และสถานพัฒนาและฟื้นฟู	 จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน	เท่าที่สามารถกระทำได้	

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม	 (๑)	 (๒)	 และ	 (๕)	พนักงานเจ้าหน้าที่

ตอ้งแสดงบตัรประจำตวักอ่น	 และใหบ้คุคลทีเ่กีย่วขอ้งอำนวยความสะดวก

ตามสมควร	

	 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

 มาตรา ๓๑	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
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หมวด๓

การสงเคราะห์เด็ก



 มาตรา๓๒	เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์	ได้แก่	

	 (๑)	 เด็กเร่ร่อน	หรือเด็กกำพร้า	

	 (๒)	 เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง	ณ	ที่ใดที่หนึ่ง	

	 (๓)	 เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด	 ๆ	

เชน่	ถกูจำคกุ	กกัขงั	พกิาร	ทพุพลภาพ	เจบ็ปว่ยเรือ้รงั	ยากจน	เปน็ผูเ้ยาว์

หย่า	ถูกทิ้งร้าง	เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท	

	 (๔)	 เดก็ทีผู่ป้กครองมพีฤตกิรรมหรอืประกอบอาชพีไมเ่หมาะสม

อันอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกาย	 หรือจิตใจของเด็กที่อยู่ใน

ความปกครองดูแล	

	 (๕)	 เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ	 ถูกใช้เป็นเครื่องมือใน

การกระทำหรอืแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ	ถกูทารณุกรรม	หรอืตกอยูใ่น

ภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทาง		

ศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ	

	 (๖)	 เด็กพิการ	

	 (๗)	 เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก	

	 (๘)	 เดก็ทีอ่ยูใ่นสภาพทีจ่ำตอ้งไดร้บัการสงเคราะหต์ามทีก่ำหนด

ในกฎกระทรวง	

 มาตรา ๓๓	 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง	

สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา	 ๒๔	 ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา	 ๒๙		

หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา	 ๓๒	 ให้พิจารณา

ให้การสงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม	ดังต่อไปนี้	
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	 (๑)	 ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัว

หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก	 เพื่อให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้	

ตามมาตรา	๒๓	

	 (๒)	 มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสม	

และยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร	 แต่ต้อง

ไม่เกินหนึ่งเดือน	ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตาม	(๑)	ได้	

	 (๓)	 ดำเนินการเพื่อให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	

	 (๔)	 ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือ	

สถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ	

	 (๕)	 ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ	

	 (๖)	 ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์	

	 (๗)	 ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ	 หรือส่งเด็กเข้าบำบัด

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ศึกษา	หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู	

	 วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ	

ทีป่ลดักระทรวง	กำหนดและไมว่า่กรณใีด	ๆ	การดำเนนิการใหก้ารสงเคราะห์

ตาม	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 หรือ	 (๗)	 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง		

ความยินยอมดังกล่าว	 ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวง

กำหนด	 หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน	 ในกรณีที่	

ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควร	 หรือไม่อาจให้ความ

ยินยอมได้	 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 แล้วแต่กรณี		

มีอำนาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้	 ทั้งนี้		

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงาน	และความเห็นของ	

ผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน	
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 ใหป้ลดักระทรวงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั	 แลว้แตก่รณ	ี มอีำนาจ

กำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์เด็กตาม	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)	แต่ถ้า	

มีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยาย	 หรือย่นระยะเวลาที่กำหนด	

ไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร	 ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการจัดให้เด็ก	 สามารถกลับไปอยู่ในความปกครอง

ของผู้ปกครองโดยมิชักช้า	

	 ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครอง

ร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้		

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 สั่งให้เด็กพ้นจาก

การสงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้	

แม้ว่ายังไม่ครบกำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ก็ตาม	

	 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปี

บริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จำเป็นจะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป		

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 อาจสั่งให้บุคคลนั้น

ได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้	 แต่ถ้ามีเหตุจำเป็น

ต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้นมิได้คัดค้าน	 ปลัดกระทรวง

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วแต่กรณี	อาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไป

ตามความจำเป็นและสมควร	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมี	

อายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์	

 มาตรา ๓๔	 ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก	 อาจนำเด็กไปขอรับ

การสงเคราะหท์ีก่รมพฒันาสงัคมและสวสัดกิารหรอืสำนกังาน	พฒันาสงัคม

และสวัสดิการจังหวัด	 หรือที่สถานแรกรับสถานสงเคราะห์	 หรือ	

สถานพัฒนาและฟื้นฟูของเอกชนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้	
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	 กรณีมีการนำเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคม

และสวสัดกิารหรอืสำนกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดั	 ถา้เปน็เดก็

ที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา	 ให้การ

สงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา	 ๓๓	 แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่	

ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา	 ๓๓	 ได้	

จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้	

	 กรณีมีการนำเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ		

สถานสงเคราะห์หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กของเอกชน	 ให้ผู้ปกครอง	

สวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 เพื่อพิจารณา

ดำเนินการตามวรรคสองต่อไป	

 มาตรา ๓๕	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง	

สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา	 ๒๔	 พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตาม

มาตรา	 ๓๒	 (๑)	 และ	 (๒)	 หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา	๒๙	 ให้

สอบถามเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	 ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจำต้องตรวจ

สุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัดให้มีการ	 ตรวจรักษาทางร่างกาย	

และจติใจทนัท	ี หากเปน็เดก็ทีจ่ำเปน็ตอ้งไดร้บัการสงเคราะหก์ใ็หพ้จิารณา

ให้การสงเคราะห์ตามมาตรา	๓๓	และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามดำเนินการ	

เพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็ว	 แต่หากปรากฏว่า

สภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับ

ครอบครัว	 และมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก

พนักงานเจ้าหน้าที่	 จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด	

๔	ก็ได้	

 มาตรา ๓๖ ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา	

๓๓	 (๒)	 (๔)	 หรือ	 (๖)	 หากปรากฏว่าเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด	
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และพงึไดร้บัการคุม้ครองสวสัดภิาพ	 ใหป้ลดักระทรวงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั

แล้วแต่กรณี	 มีอำนาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก		

ตามหมวด	๔	ได้	

 มาตรา๓๗ เมือ่สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์หรอืสถานพฒันา

และฟื้นฟูได้รับตัวเด็กไว้ตามมาตรา	๓๓	 (๕)	 (๖)	หรือ	 (๗)	 ให้ผู้ปกครอง	

สวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว	 และเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคน	

พรอ้มดว้ยประวตัไิปยงัปลดักระทรวงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดั	 แลว้แตก่รณี	

โดยมิชักช้าและให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามที่

เห็นสมควรต่อไป	

 มาตรา๓๘	 ในกรณทีีป่ลดักระทรวงหรอืผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่

ให้เดก็เขา้รบัการสงเคราะหโ์ดยผูป้กครองไมย่นิยอมตามมาตรา	๓๓	 วรรค

สอง	กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับกำหนดระยะเวลาตามมาตรา	

๓๓	วรรคสาม	หรอืกรณทีีผู่ป้กครองยืน่คำรอ้งขอรบัเดก็ไปปกครองดแูลเอง

แต่ได้รับการปฏิเสธ	 จากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	

ตามมาตรา	๓๓	 วรรคสี	่ ผูป้กครองยอ่มมสีทิธนิำคดไีปสูศ่าลตามมาตรา	๕

ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง	

 มาตรา๓๙	 ในกรณทีีผู่ป้กครองซึง่ไดร้บัเดก็กลบัมาอยูใ่นความดแูล

มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก	 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา	 ๒๔	 ให้คำ

แนะนำแก่ผู้ปกครอง	 หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ให้ยื่นคำขอ

ต่อปลัดกระทรวง	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น

หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณี	 เพื่อเรียกผู้ปกครองมาทำทัณฑ์บน

ว่าจะไม่กระทำการใด	 อันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ	
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แก่เด็กอีกและให้วางประกันไว้เป็นจำนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป	
แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี	 ถ้ากระทำผิดทัณฑ์บน	
ให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุตคุ้มครองเด็กตามมาตรา	๖๙	
 การใหค้ำแนะนำหรอืการเรยีกประกนัใหค้ำนงึถงึฐานะทางเศรษฐกจิ
ของผู้ปกครอง	และประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ	



หมวด๔

การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก


 มาตรา๔๐	เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	ได้แก่	
	 (๑)	 เด็กที่ถูกทารุณกรรม	
	 (๒)	 เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด	
	 (๓)	 เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	
 มาตรา ๔๑	 ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามี
การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก	 ให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่	 พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา	๒๔
	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่	 พนักงานฝ่ายปกครอง	 หรือผู้มีหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	 ตามมาตรา	 ๒๔	 ได้รับแจ้งเหตุ	 ตามวรรคหนึ่ง		
หรอืเปน็ผูพ้บเหน็หรอืประสบพฤตกิารณท์ีน่า่เชือ่วา่	มกีารกระทำทารณุกรรม
ต่อเด็กในสถานที่ใด	 ให้มีอำนาจเข้าตรวจค้นและมีอำนาจแยกตัวเด็ก	
จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด	
	 การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้	 เมื่อได้กระทำโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญาหรือ	

ทางปกครอง	
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 มาตรา ๔๒	 การดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม	

มาตรา	 ๔๑	 วรรคสอง	 ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและ

จติใจทนัท	ี ถา้พนกังานเจา้หนา้ทีเ่หน็สมควรตอ้งสบืเสาะและพนิจิเกีย่วกบั

เด็กและครอบ	ครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก	ก็

อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้หรือถ้าจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์

ก็ให้	พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา	๓๓	และถ้าจำเป็นต้องให้การ

ฟื้นฟูสภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู	

 การสง่เดก็ไปสถานแรกรบั	สถานพฒันาและฟืน้ฟ	ูหรอืสถานทีอ่ืน่ใด

ตามวรรคหนึ่ง	 ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการการคุ้มครอง	

สวสัดภิาพทีเ่หมาะสม	 ใหก้ระทำไดไ้มเ่กนิเจด็วนั	 แตใ่นกรณทีีม่เีหตจุำเปน็

และสมควรเพือ่ประโยชนข์องเดก็	 พนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืพนกังานอยัการ

จะยื่นคำร้องขอต่อศาลตามมาตรา	 ๕	 เพื่อมีคำสั่งขยายระยะเวลาออกไป

รวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้	

 มาตรา ๔๓	 กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระทำ

ทารุณกรรมต่อเด็ก	 ถ้ามีการฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิดและมีเหตุ	

อันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีก	 ก็ให้ศาล	

ทีพ่จิารณาคดนีัน้มอีำนาจกำหนดมาตรการคมุความประพฤตผิูน้ัน้	 หา้มเขา้

เขตกำหนด	หรอืหา้มเขา้ใกลต้วัเดก็ในระยะทีศ่าลกำหนด	 เพือ่ปอ้งกนัมใิห้

กระทำการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นทำทัณฑ์บนตามวิธีการที่กำหนดไว้

ตามมาตรา	๔๖	และมาตรา	๔๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้	

	 หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มี

พฤติการณ์น่าเชื่อว่า	 จะมีการกระทำทารุณกรรมแก่เด็กอีก	 ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่	 พนักงานฝ่ายปกครอง	 ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก		

ตามมาตรา	 ๒๔	 หรือพนักงานอัยการยื่นคำขอต่อศาลตามมาตรา	 ๕		
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เพือ่ออกคำสัง่มใิหก้ระทำการดงักลา่ว	 โดยกำหนดมาตรการคมุความประพฤติ

และเรียกประกันด้วยก็ได้	

 ในกรณตีามวรรคหนึง่และวรรคสอง	หากศาลเหน็วา่มเีหตจุำเปน็

เร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูกกระทำทารุณกรรมอีก	 ให้ศาลมีอำนาจ

ออกคำสั่งให้ตำรวจจับกุมผู้ที่ เชื่อว่าจะกระทำทารุณกรรมแก่เด็ก	

มากักขังไว้มีกำหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน	

	 การพิจารณาออกคำสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้		

ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ	

 มาตรา๔๔	เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้หีนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพ

เด็กตามมาตรา	 ๒๔	 พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดให้สอบถามเด็ก

และดำเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก	 รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว	 ความเป็นอยู่การเลี้ยงดู	 อุปนิสัย	 และความประพฤติ

ของเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก	 และถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องคุ้มครอง	

สวสัดภิาพแกเ่ดก็	 โดยวธิสีง่เขา้สถานคุม้ครองสวสัดภิาพหรอืสถานพฒันา

และฟื้นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเห็นไปยัง	 ปลัดกระทรวงหรือ	

ผู้ว่าราชการจังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครอง	

สวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก	

 ในกรณพีนกังานเจา้หนา้ทีห่รอืผูม้หีนา้ทีคุ่ม้ครองสวสัดภิาพเดก็

ตามมาตรา	 ๒๔	 เห็นว่าเด็กจำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณา

ใหก้ารสงเคราะหต์ามมาตรา	๓๓	 แตถ่า้เหน็วา่ยงัไมส่มควรสง่ตวัเดก็ไปยงั

สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	หรอืสถานพฒันา

และฟื้นฟู	 ก็ให้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไป

ปกครองดูแล	 โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา	๔๘	

หรือไม่ก็ได้	 และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับ
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เด็กไปปกครองดูแล	 แล้วอาจจะวางข้อกำหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็ก	

มีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยง	 ต่อการกระทำผิด	 โดยให้ผู้ปกครอง

หรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง	หรือหลายข้อ	

ตามความเหมาะสม	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะ

จูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร	

	 (๒)	 ระมดัระวงัมใิหเ้ดก็ออกนอกสถานทีอ่ยูอ่าศยัในเวลากลางคนื

เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือไปกับผู้ปกครอง	

	 (๓)	 ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคล

ที่จะชักนำไปในทางเสื่อมเสีย	

	 (๔)	 ระมัดระวังมิให้เด็กกระทำการใดอันเป็นเหตุให้เด็ก

ประพฤติเสียหาย	

	 (๕)	 จัดให้ เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ		

สติปัญญา	และความสนใจของเด็ก	

	 (๖)	 จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและ

ความสนใจของเด็ก	

	 (๗)	 จดัใหเ้ดก็กระทำกจิกรรมเพือ่พฒันาตนเองทางดา้นคณุธรรม	

จริยธรรม	และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

	 หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแล

ละเลย	 ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม	 มาตรา	 ๒๔	 ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ	

ผู้มีหน้าที่คุ้มครอบสวัสดิภาพเด็กรักเด็กกลับไปดูแล	

 มาตรา ๔๕ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่	 หรือเข้าไป

ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่	 หากฝ่าฝืนให้
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พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและ		

มีหนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษา	 หารือและมีข้อตกลง

ร่วมกัน	 เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กทำงานบริการ

สังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์และอาจวางข้อกำหนดให้ผู้ปกครอง

ต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา	 ๔๔	 วรรคสอง	

หรือวางข้อกำหนดอื่นใด	 เพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เด็กกระทำความผิด

ขึ้นอีกก็ได้	

	 หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	

ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๓๙	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	

 การวา่กลา่วตกัเตอืน	ทำทณัฑบ์น	และจดัใหเ้ดก็ทำงานบรกิารสงัคม

หรือทำงานสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	

วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	

 มาตรา ๔๖	 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	

สั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ	หรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่

ออกข้อกำหนดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์

ตามมาตรา	 ๔๕	 หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธินำคดีไปสู่ศาล	

ตามมาตรา	๕	ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง	

 มาตรา๔๗	วิธีการดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	นอกจาก

ที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	
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หมวด๕

ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก



 มาตรา ๔๘ ในการดำเนินการสงเคราะห์	 คุ้มครองสวัสดิภาพ	

และสง่เสรมิความประพฤตแิกเ่ดก็ตามพระราชบญัญตันิี	้ หรอืกฎหมายอืน่

ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	

เพื่อกำกับดูแลเด็กคนใด	 ก็ให้ยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 ให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	 นักสังคมสงเคราะห์	

หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก	

โดยจะกำหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ ในการกำกับดูแลของ	

ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้	

 กรณทีีเ่ดก็พน้จากความปกครองดแูลของสถานแรกรบั	สถานสงเคราะห์

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	 และสถานพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว	 ถ้ามีเหตุผล

สมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวงหรือ	

ผูว้า่ราชการจงัหวดั	แลว้แตก่รณ	ีใหต้ัง้พนกังานเจา้หนา้ที	่นกัสงัคมสงเคราะห์

หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้	

	 การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละ	

ไม่เกินสองปี	

 มาตรา๔๙	ผูคุ้ม้ครองสวสัดภิาพเดก็มอีำนาจและหนา้ที	่ดงัตอ่ไปนี	้

	 (๑)	 เยี่ยมเยียน	 ให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 และตักเตือนเกี่ยวกับ

เรื่องความประพฤติการศึกษา	 และการประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการ

กำกับดูแล	

	 (๒)	 เยีย่มเยยีน	 ใหค้ำปรกึษา	 และแนะนำแกผู่ป้กครองเกีย่วกบั

เรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการกำกับดูแล	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 (๓)	 จัดทำรายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
ของเด็กและของผู้ปกครอง	 เสนอต่อปลัดกระทรวง	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	
พนักงานเจ้าหน้าที่	 ผู้ปกครองสวัสดิภาพคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร	 หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด	 แล้วแต่กรณี
เพื่อดำเนินการต่อไป	
 มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครอง	
สวสัดภิาพเดก็	 เปดิเผยชือ่ตวั	 ชือ่สกลุภาพหรอืขอ้มลูใด	ๆ	 เกีย่วกบัตวัเดก็
ผู้ปกครอง	 ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง	 เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง	
	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่		
นักสังคมสงเคราะห์	 นักจิตวิทยาและผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา	๒๔	ซึง่ไดล้ว่งรูข้อ้มลูดงักลา่วเนือ่งในการปฏบิตัหินา้ทีข่องตน
ดว้ย	โดยอนุโลม	
 หา้มมใิหผู้ใ้ดโฆษณาหรอืเผยแพรท่างสือ่มวลชนหรอืสือ่สารสนเทศ
ประเภทใดซึง่ขอ้มลูทีเ่ปดิเผยโดยฝา่ฝนืบทบญัญตัใินวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง


หมวด๖
สถานรบัเลีย้งเดก็สถานแรกรบัสถานสงเคราะห์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู

 มาตรา ๕๑	 ปลัดกระทรวงมีอำนาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก	
สถานแรกรบั	 สถานสงเคราะหส์ถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	 และสถานพฒันา
และฟื้นฟู	 ได้ทั่วราชอาณาจักร	 และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก	 สถานแรกรับสถานสงเคราะห์	 สถานคุ้มครอง	
สวัสดิภาพ	และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายในเขตจังหวัดนั้น
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	 หน่ ว ย ง านอื่ น ขอ ง รั ฐนอกจากที่ มี อ ำนาจหน้ าที่ ต าม	

พระราชบญัญตันิี	้ อาจจดัตัง้และดำเนนิกจิการไดเ้ฉพาะสถานรบัเลีย้งเดก็

โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ	

และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำหรือสนับสนุน	

การจัดตั้งและการดำเนินการ	ดังกล่าว	

 มาตรา ๕๒	 ภายใต้บังคับของมาตรา	 ๕๑	 ผู้ใดจะจัดตั้งสถาน	

รับเลี้ยงเด็ก	สถานแรกรับสถานสงเคราะห์	สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	และ

สถานพัฒนาและฟื้นฟู	 ต้องขอรับใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือ	

ผู้ว่าราชการจังหวัด	แล้วแต่กรณี	

 การขอรบัใบอนญุาต	การออกใบอนญุาต	การขอตอ่อายใุบอนญุาต

การใหต้อ่อาย	ุ ใบอนญุาตการขอรบัใบแทนใบอนญุาตทีส่ญูหาย	ถกูทำลาย

หรอืชำรดุ	 การออกใบแทนใบอนญุาตและการเพกิถอนใบอนญุาต	 ให้เป็น	

ไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	

และให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในกฎ	กระทรวง	

 มาตรา๕๓	ใหป้ลดักระทรวง	ผูว้า่ราชการจงัหวดั	คณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร	 และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด	

กำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก	

สถานแรกรบัสถานสงเคราะห	์ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	 และสถานพฒันา

และฟื้นฟูที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

 มาตรา ๕๔	 ในสถานแรกรับ	 สถานสงเคราะห์	 สถานคุ้มครอง	

สวัสดิภาพ	และสถานพัฒนาและฟื้นฟู	จะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะ

แสวงหากำไรในทางธุรกิจ	 และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครอง

ดูแลและบังคับบัญชา	
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	 การดำเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่ปลัดกระทรวงกำหนด	

 มาตรา๕๕	ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด	มีอำนาจ

แตง่ตัง้หรอืถอดถอนผูป้กครองสวสัดภิาพของสถานแรกรบั	สถานสงเคราะห์	

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	 และสถานพัฒนาและฟื้นฟู	 ตามหลักเกณฑ์		

วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	

 มาตรา ๕๖ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ	 มีอำนาจ

และหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 รบัตวัเดก็ทีจ่ำตอ้งไดร้บัการสงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ

ไวเ้พือ่สบืเสาะและพนิจิเดก็และครอบครวั	 วนิจิฉยักำหนดวธิกีารทีเ่หมาะสม	

ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน	 ถ้าจำเป็นอาจ

รับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน	

	 (๒)	 สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ	 ประวัติ	 ความประพฤติ		

สติปัญญา	 การศึกษาอบรมสุขภาพ	ภาวะแห่งจิตนิสัย	 อาชีพ	 และฐานะ

ของเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ	 รวมทั้ง	

ของผู้ปกครอง	หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย	ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวง

เกี่ยวกับเด็ก	 และมูลเหตุที่ทำให้เด็กตกอยู่ในสภาวะจำต้องได้รับการ

สงเคราะหห์รอืคุม้ครองสวสัดภิาพ	เพือ่รายงานไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

	 (๓)	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต	 พร้อมทั้ง

ดำเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล	

	 (๔)	 จัดที่พักอาศัย	 ที่หลับนอน	 เครื่องนุ่งห่มให้เหมาะสมและ

ถูกสุขลักษณะและจัดอาหารให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ใน

ความปกครองดูแล	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๕)	 จัดการศึกษา	 การกีฬา	 และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ใน

ความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน	

	 (๖)	 จัดส่งเด็กที่ได้ดำเนินการตาม	 (๑)	 และ	 (๒)	 ไปยังสถาน

สงเคราะห์	 สถานพัฒนาและฟื้นฟู	 โรงเรียน	 หรือสถานที่อื่นใดที่มี

วัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์	 หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้เหมาะสม

กับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน	

	 (๗)	 มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง	 หรือบุคคลที่เหมาะสมและ

ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูและถ้าเห็นสมควรอาจยื่นคำขอให้	

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 แต่งตั้งผู้คุ้มครอง	

สวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา	๔๘	

	 (๘)	 ให้คำปรึกษา	แนะนำ	และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง	ในกรณี

ที่เด็กจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ	

	 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องดำเนินการให้เด็ก

สามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อน	 ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ ใน	

สถานสงเคราะห์	 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	 หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู	

ให้ดำเนินการเป็นวิธีสุดท้าย	

 มาตรา ๕๗	 ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของ	

สถานสงเคราะหแ์ละสถานคุม้ครองสวสัดภิาพทีจ่ดัตัง้ขึน้	ตามพระราชบญัญตันิี้

หรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่จำต้องได้รับ	

การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะ	เลี้ยงดู	

 มาตรา๕๘	ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอำนาจ

และหน้าที่ตามมาตรา	 ๕๖	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 และ	 (๔)	 และให้มีอำนาจและ

หน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 จัดการศึกษา	อบรม	สั่งสอน	และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กที่อยู่

ในความปกครองดูแลของสถานสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๒)	 จดับรกิารแนะแนว	ใหค้ำปรกึษา	และชว่ยเหลอืแกผู่ป้กครอง

	 (๓)	 สอดส่องและติดตามให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 และช่วยเหลือ

แก่เด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์ไปแล้ว	 เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือ

คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่สภาพ

เดิม	

	 การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา	๕๖	(๒)	ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูก

ส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว	 อาจงด	

การสืบเสาะและพินิจก็ได้	

 มาตรา๕๙	ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

มีอำนาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ป ก ค ร อ ง ดู แ ล แ ล ะ อุ ป ก า ร ะ เ ลี้ ย ง ดู เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ น	

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	

	 (๒)	 จัดการศึกษา	 อบรม	 และฝึกอาชีพแก่ เด็กที่อยู่ ใน	

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	

	 (๓)	 แก้ไขความประพฤติ	 บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	

ทั้งทางร่างกายหรือจิตใจแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ	

	 (๔)	 สอดส่องและติดตามให้คำปรึกษา	 แนะนำ	 และช่วยเหลือ

แก่เด็กที่ออกจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพไปแล้ว	

 มาตรา ๖๐	 ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟู	

มีอำนาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 รับเด็กที่จำต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน

ร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล	

	 (๒)	 ทำการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว	

เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเด็กแต่ละคน	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๓)	 จัดการศึกษา	 ฝึกอบรม	 สั่งสอน	 บำบัดรักษา	 แนะแนว	

และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ เหมาะสมแก่ เด็กแต่ละคน	

ที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล	

 มาตรา๖๑	หา้มมใิหเ้จา้ของผูป้กครองสวสัดภิาพ	และผูป้ฏบิตังิาน

ในสถานรบัเลีย้งเดก็สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู	ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจ	กักขัง	ทอดทิ้ง	หรือ

ลงโทษเดก็ทีอ่ยูใ่นความปกครองดแูลโดยวธิกีารรนุแรงประการอืน่	 เวน้แต่

กระทำเท่าที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด	

 มาตรา๖๒	ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญตันิี	้หรอืตามทีไ่ด้

รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 ให้ผู้ปกครอง	

สวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	



หมวด๗

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา



 มาตรา ๖๓ โรงเรยีนและสถานศกึษาตอ้งจดัใหม้รีะบบงานและ

กจิกรรมในการแนะแนว	ใหค้ำปรกึษา	และฝกึอบรมแกน่กัเรยีน	นกัศกึษาและ

ผูป้กครอง	 เพือ่สง่เสรมิความประพฤตทิีเ่หมาะสม	ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	

และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง	

 มาตรา ๖๔	 นักเรียนและนักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบ

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 และต้องประพฤติตนตามระเบียบ	

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 มาตรา ๖๕	 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	 ๖๔	 ให้	

พนกังานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตั	ิตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีำหนด	และมอีำนาจนำตวัไป

มอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น	

เพื่อดำเนินการสอบถาม	 และอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ		

ในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวไปมอบได้	จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้	

	 เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว		

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่	 หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้	

ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือ	สั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง	

	 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทำเท่าที่สมควรเพื่อ

การอบรมสั่งสอน	 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดมาตรา	 ๖๖	 พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้	 มีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ	

นักเรียนและนักศึกษา	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 สอบถามครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา	 เกี่ยวกับ

ความประพฤติ	 การศึกษานิสัยและสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษา	

ที่ฝ่าฝืนมาตรา	๖๔	

	 (๒)	 เรียกให้ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา	

ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น	 กำลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา	

เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป	

	 (๓)	 ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอน

นักเรียนหรือนักศึกษา	

	 (๔)	 เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน	 หรือทำทัณฑ์บนว่า	

จะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา	๖๔	อีก	

	 (๕)	 สอดส่อง	 ดูแล	 รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติ

ในทางมิชอบ	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๖)	 ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 ครู		

ผู้ปกครอง	 ตำรวจ	 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไป

ตามหมวดนี้	

 มาตรา ๖๗	 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย

หรอืระเบยีบเกีย่วกบัความประพฤตขิองนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	 ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ทีม่อีำนาจเขา้ไปในเคหสถาน	สถานทีห่รอืยานพาหนะใด	ๆ	 ในระหวา่ง

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	 หรือในระหว่างเวลาทำการ	

เพื่อทำการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้	

 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามวรรคหนึง่	 พนกังานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดง

บัตรประจำตัวก่อนและให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก	

ตามสมควร	

	 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	



หมวด๘

กองทุนคุ้มครองเด็ก



 มาตรา ๖๘	 ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้น

กองทุนหนึ่ง	 ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	 เรียกว่า	 “กองทุนคุ้มครองเด็ก”	 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ

สงเคราะห์	 คุ้มครองสวัสดิภาพ	 และส่งเสริมความประพฤติเด็ก	 รวมทั้ง

ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้	

 มาตรา๖๙	กองทุนประกอบด้วย	

	 (๑)	 เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๒)	 เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	

	 (๓)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้	

	 (๔)	 เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ	

	 (๕)	 ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน	

 มาตรา ๗๐	 เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา	 ๗๔		

ให้เป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	

ของมนุษย์	โดยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน	

 มาตรา ๗๑	 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง	

ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

เปน็ประธานกรรมการ	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ผู้แทนสำนักงบประมาณ	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่ง	

คณะกรรมการแตง่ตัง้ไมเ่กนิสามคน	ในจำนวนนีต้อ้งเปน็ผูแ้ทนจากภาคเอกชน

ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน	 เป็นกรรมการ	

และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

 มาตรา๗๒ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๙	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	

มาตรา	๑๒	มาตรา	๑๓	และมาตรา	๑๕	มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง	

การพ้นจากตำแหน่ง	 และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน	

และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน		

โดยอนุโลม	

 มาตรา ๗๓	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำนาจหน้าที่		

ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กำหนด	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๒)	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์	 คุ้มครอง	

สวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก	 รวมทั้งครอบครัวและ

ครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก	 ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดหรือ	

ตามคำสั่งศาล	

	 (๓)	 รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อ	

คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด	

 มาตรา ๗๔	 การรับเงิน	 การจ่ายเงิน	 การเก็บรักษาเงิน		

การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุน	 ให้เป็นไปตามระเบียบ	

ที่คณะกรรมการกำหนด	

 มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	

การดำเนนิงานของกองทนุจำนวนหา้คน	ประกอบดว้ย	ประธานกรรมการ

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน	 การสวัสดิการเด็กและ	

การประเมนิผล	 และใหร้องปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์	ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ	

	 ให้นำบทบัญญัติมาตรา	๙	มาตรา	๑๐	มาตรา	๑๑	มาตรา	๑๒	

และมาตรา	 ๑๓	 มาใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่ง	 การพ้นจากตำแหน่ง	

และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง	

โดยอนุโลม	

 มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตาม	

มาตรา	๘๐	มีอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้	

	 (๑)	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการดำเนนิงานของกองทนุ

	 (๒)	 รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ	

คณะกรรมการ	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (๓)	 มีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

จากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด	 มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ

พิจารณาประเมินผล	

 มาตรา ๗๗	 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบดุล	

และบัญชีทำการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชีทุกปี	

	 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน

ทุกรอบปี	 แล้วทำรายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงิน

ของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่	

วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อทราบ	

	 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อ

นายกรัฐมนตรี	 เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ

และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	



หมวด๙

บทกำหนดโทษ



 มาตรา๗๘ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๖	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

สามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	

 มาตรา๗๙	ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา	๒๗	มาตรา	๕๐	หรือมาตรา	๖๑	

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	 หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ	

 มาตรา ๘๐	 ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

มาตรา	๓๐	(๑)	หรือ	(๕)	หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือส่งเอกสาร	โดยรู้อยู่



��0 คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วา่เปน็เอกสารเทจ็แกพ่นกังานเจา้หนา้ที่	 เมือ่ถกูเรยีกใหส้ง่ตามมาตรา	๓๐

(๔)	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	

หรือทั้งจำทั้งปรับ	

 ผูใ้ดไมย่อมมาใหถ้อ้ยคำ	ไมย่อมใหถ้อ้ยคำ	หรอืใหถ้อ้ยคำอนัเปน็เทจ็

ตอ่พนกังานเจา้หนา้ที	่ ซึง่ปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา	๓๐	 (๓)	ตอ้งระวางโทษ	

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	 หรือทั้งจำทั้งปรับ	

แตถ่า้ผูใ้หถ้อ้ยคำกลบัใหข้อ้ความจรงิในขณะทีก่ารใหถ้อ้ยคำยงัไมเ่สรจ็สิน้

การดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป	

 มาตรา๘๑	ผูใ้ดฝา่ฝนืขอ้กำหนดของศาลในการคมุความประพฤติ

ห้ามเข้าเขตกำหนดหรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา	 ๔๓	 ต้องระวาง

โทษจำคกุไมเ่กนิหนึง่เดอืน	หรอืปรบัไมเ่กนิหนึง่หมืน่บาท	หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

 มาตรา ๘๒	 ผู้ใดจัดตั้งหรือดำเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก	

สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	หรอืสถานพฒันา

และฟืน้ฟตูามมาตรา	๕๒	โดยมไิดร้บัใบอนญุาตหรอืใบอนญุาตถกูเพกิถอน

หรือหมดอายุ	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	 หรือปรับไม่เกิน	

หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ	

	 ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตหรือ	

ยื่นคำขอต่อใบ	 อนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด	

การดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป	

 มาตรา๘๓	 เจา้ของหรอืผูป้กครองสวสัดภิาพของสถานรบัเลีย้งเดก็

สถานแรกรบัสถานสงเคราะห	์ สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	หรอืสถานพฒันา

และฟื้นฟู	 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง		

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้	 ต้องระวางโทษจำคุก	

ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 ถ้ าผู้ ฝ่ าฝืนบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ ง ได้ดำ เนินการแก้ ไข	

หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครอง	

สวัสดิภาพเด็กตามมาตรา	 ๒๔	 แล้ว	 การดำเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้น	

ให้เป็นอันระงับไป	

 มาตรา ๘๔ ผู้ใดกระทำการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของ	

สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห	์สถานคุม้ครองสวสัดภิาพ	และสถานพฒันา

และฟื้นฟู	 โดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา	๕๕	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	

 มาตรา๘๕	ผู้ใดกระทำการอันเป็นการยุยง	ส่งเสริม	ช่วยเหลือ	

หรือสนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา	 ๖๔	

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท	หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ	

 มาตรา ๘๖	 ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่	

ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 ๖๗	 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน	

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำทั้งปรับ	



บทเฉพาะกาล



 มาตรา๘๗	ใหส้ถานรบัเลีย้งเดก็	สถานแรกรบั	สถานสงเคราะห์	

และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กของหน่วยราชการหรือของเอกชน	

ที่ได้รับอนุญาต	 ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	 ๒๙๔	 ลงวันที่		

๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 ที่ดำเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก	 สถานแรกรับ	 สถานสงเคราะห์	

และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 มาตรา๘๘บรรดากฎกระทรวง	ข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศ	
หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจ	 ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่	 ๒๙๔	 ลงวันที่	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕	 และประกาศ	
ของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 ๑๓๒	 ลงวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๕		
ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 จนกว่า	
จะมีการออกกฎกระทรวงข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ประกาศ	 หรือคำสั่ง	

ตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ	
	พันตำรวจโท	ทักษิณ	ชินวัตร	
				นายกรัฐมนตรี	

หมายเหตุ	 :-	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 โดยที่
ประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๑๓๒	ลงวันที่	๒๒	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๕	
และประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับที่	๒๙๔	ลงวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	
๒๕๑๕	ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	สาระสำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
การสงเคราะห์	 คุ้มครองสวัสดิภาพ	 และส่งเสริมความประพฤติเด็ก		
ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน	 สมควรกำหนดขั้นตอนและปรับปรุง
วธิกีารปฏบิตัติอ่เดก็ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้	 เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการอปุการะเลีย้งดู
อบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่เหมาะสม	อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัว	 รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม	 ตกเป็น
เครือ่งมอืในการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ	หรอืถกูเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรม
และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต	ิและอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็	จงึจำเปน็ตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้
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กฎกระทรวง

กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ.2548



	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 6	 และมาตรา	 64	 แห่ง	

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัต	ิ

บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 29	

ประกอบกับมาตรา	 31	 มาตรา	 34	 มาตรา	 35	 มาตรา	 36	 มาตรา	 39	

มาตรา	 48	 และมาตรา	 50	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้		 	

	 ข้อ	1	นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติตน	ดังต่อไปนี้		 	

	 (1)	 หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต	

ในช่วงเวลาเรียน		

	 (2)	 เล่นการพนัน	 จัดให้มีการเล่นการพนัน	 หรือมั่วสุมใน	

วงการพนัน		

	 (3)	 พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด		 	

	 (4)	 ซื้อ	 จำหน่าย	 แลกเปลี่ยน	 เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์	สิ่งมึนเมา	บุหรี่	หรือยาเสพติด			

	 (5)	 ลักทรัพย์	 กรรโชกทรัพย์	 ข่มขู่	 หรือบังคับขืนใจเพื่อ	

เอาทรัพย์บุคคลอื่น		 	
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	 (6)		ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ทำร้ายร่างกายผู้อื่น	 เตรียมการหรือ

กระทำการใด	 ๆ	 อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อ	

ศีลธรรมอันดีของประชาชน		 	

	 (7	 แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ			

	 (8)	 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี			

	 (9)		ออกนอกสถานทีพ่กัเวลากลางคนื	 เพือ่เทีย่วเตรห่รอืรวมกลุม่

อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น		 	

	 ข้อ	 2	 ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษากำหนดระเบียบว่าด้วย	

ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ	

กฎกระทรวงนี้		 	



	 	 	 ให้ไว้	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2548			

   จาตุรนต์ฉายแสง 

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		



หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่

มาตรา	 64	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 บัญญัติให้

นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน	

หรือสถานศึกษา	 และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	 จึงจำเป็นต้องออก	

กฎกระทรวงนี้		 	
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.2548



	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 6	 และมาตรา	 65	 แห่ง	

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้		 	

	 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา	พ.ศ.	2548”	 	

 ขอ้	2		 ระเบยีบนีใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป		 	

	 ข้อ	 3	 ในระเบียบนี้	 “พนักงานเจ้าหน้าที่”	 หมายความว่า		

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา		

ตามหมวด	7	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546		 	

	 ข้อ	 4	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริม	

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ดังต่อไปนี้		 	

	 (1)	 สอบถามครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา	 เกี่ยวกับ

ความประพฤติ	การศึกษา	นิสัย	และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษา

ที่ฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา	

หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา		 	

	 (2)	 เรียกให้ผู้ปกครอง	 ครู	 อาจารย์	 หรือหัวหน้าสถานศึกษา	

ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกำลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา	

เพื่อว่ากล่าว	อบรม	สั่งสอน	ต่อไป			
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 (3)	 ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอน
นักเรียนหรือนักศึกษา		 	
	 (4)	 เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนว่า	
จะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา	 หรือระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาอีก		 	
	 (5)	 สอดส่อง	 ดูแล	 รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
เดก็แห่งชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล	หรือแหล่งที่ชักจูงนักเรียนและ	
นักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ			
	 (6)	 ประสานงานกบัผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืสถานศกึษา	คร	ูผูป้กครอง	
ตำรวจ	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น			
	 ข้อ	 5	 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นนักเรียนหรือนักศึกษา
ประพฤตตินไมเ่หมาะสม	ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยความประพฤตขิองนกัเรยีน
และนักศึกษา	หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา	ให้ปฏิบัติดังนี้		 	
	 (1)	 แสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่		 	
	 (2)	 บนัทกึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบันกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	และพฤตกิารณ์
การกระทำ	ณ	สถานที่ที่พบการกระทำนั้น		 	
	 (3)	 ซักถามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำของนักเรียนหรือ
นักศึกษา	 โดยไม่บังคับข่มขู่	 กลั่นแกล้ง	 หรือทำให้เกิดความหวาดกลัว	
รวมทั้งให้การอบรมสั่งสอนอย่างสุภาพ	 และช่วยเหลือในเบื้องต้น		
โดยคำนึงถึงอายุและสภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา		 	
	 (4)		นำตัวไปส่งมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนและนักศึกษานั้น	 เพื่อดำเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือ
ลงโทษตามระเบียบ	 ในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวไปมอบได้	 จะแจ้งด้วย
วาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้		
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	 ข้อ	 6	 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที่มี

พฤติการณ์เข้าข่ายกระทำความผิดทางอาญา	 และอาจก่อให้เกิด

ภยันตรายอย่างร้ายแรง	 หรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนไม่อาจควบคุม

สถานการณ์ไว้ได้	 ให้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อระงับเหตุ	 รวมทั้ง	

ให้ประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 และส่วนราชการต้นสังกัด

โดยเร็ว		 	

	 ข้อ	 7	 ในกรณีที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำ

ความผิดทางอาญาและถูกจับกุมควบคุมตัว	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ประสานให้สถานศึกษาและผู้ปกครอง	 เพื่อให้การสงเคราะห์	 ช่วยเหลือ	

เบื้องต้นโดยเร็ว		 	

	 ข้อ	 8	 ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ	 อาจจัดให้มีศูนย์

การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา	 หรือในเขตพื้นที่จังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน

การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่	 และประสานงานกับหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	

พ.ศ.	2546		 	

	 ข้อ	 9	 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้	 และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้		 	



	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2548		 	

   อดิศัยโพธารามิก 

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ.2548



 อาศยัอำนาจตามความในมาตรา	6	และมาตรา	65	แหง่พระราช

บญัญตัคิุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้	ดังต่อไปนี้		 	

	 ข้อ	1	ระเบียบนี้เรียกว่า	“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา	พ.ศ.	2548”	 	

	 ข้อ	 2	 ระเบยีบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานเุบกษา

เป็นต้นไป		 	

	 ข้อ	3	ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ

นักเรียนหรือนักศึกษา	พ.ศ.	2543			

	 ข้อ	4	ในระเบียบนี้		

	 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”	 หมายความว่า	 ครูใหญ่	

อาจารย์ใหญ่	ผู้อำนายการ	อธิการบดี	หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือสถาน

ศึกษา	หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น		

	 “กระทำความผิด”	หมายความว่า	การที่นักเรียนหรือนักศึกษา

ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ	 ข้อบังคับของสถานศึกษา	 หรือของกระทรวง

ศึกษาธิการ	 หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและ	

นักศึกษา	

	 “การลงโทษ”	หมายความว่า	การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

ที่กระทำความผิด	โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน		 	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

 ขอ้	5	โทษทีจ่ะลงโทษแกน่กัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีก่ระทำความผดิ

มี	4	สถาน	ดังนี้		 	

	 (1)	 ว่ากล่าวตักเตือน		

	 (2)	 ทำทัณฑ์บน		 	

	 (3)	 ตัดคะแนนความประพฤติ		 	

	 (4)	 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		 	

	 ข้อ	 6	 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง	 หรือ

แบบกลั่นแกล้ง	 หรือลงโทษด้วยความโกรธ	 หรือด้วยความพยาบาท		

โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา	 และความร้ายแรงของ

พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย		

 การลงโทษนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาใหเ้ปน็ไปเพือ่เจตนาทีจ่ะแกน้สิยั

และความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด	

และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป		 	

	 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา	 หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียน

หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน		

นักศึกษา			

	 ข้อ	 7	 การว่ากล่าวตักเตือน	 ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา

กระทำความผิดไม่ร้ายแรง		 	

	 ข้อ	 8	 การทำทัณฑ์บน	 ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่

ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัสภาพนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา	 ตามกฎกระทรวง

วา่ดว้ยความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา	หรอืกรณทีำใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง

และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา	 หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา		

หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว	แต่ยังไม่เข็ดหลาบ		 	



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ	 และเชิญบิดามารดาหรือ	

ผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย		

	 ข้อ	 9	 การตัดคะแนนความประพฤติ	 ให้เป็นไปตามระเบียบ

ปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของ

แต่ละสถานศึกษากำหนด	และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน		 	

	 ข้อ	10		ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ใช้ในกรณีที่

นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม		

การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด		 	

	 ข้อ	11		ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

ระเบียบนี้	 และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้		 	



	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2548		 	

   อดิศัยโพธารามิก 

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	





��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

กฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและ

กิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน

นักศึกษาและผู้ปกครองพ.ศ.2548



 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 6	 และมาตรา	 63	 แห่ง	

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	 29	

ประกอบกับมาตรา	 31	 มาตรา	 34	 มาตรา	 35	 มาตรา	 36	 มาตรา	 39	

มาตรา	 48	 และมาตรา	 50	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ	 ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้		 	

	 ข้อ	1	ในกฎกระทรวงนี้			

	 “กิจกรรมในการแนะแนว”	 หมายความว่า	 กิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การแนะแนว	 การให้คำปรึกษา	 และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความประพฤติ

ที่เหมาะสม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และความปลอดภัยแก่นักเรียน		

นักศึกษา	และผู้ปกครอง	

 “นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีเ่สีย่งตอ่การกระทำผดิ”	หมายความวา่	

นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะ	ดังต่อไปนี้		 	

	 	 (1)	 ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียนหรือ

นักศึกษา		



���คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 	 (2)		ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม

อันดี		 	

	 	 (3)	 คบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักนำไปในทางกระทำ

ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี	หรือ		 	

	 	 (4)	 อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปใน

ทางเสียหาย			

	 ข้อ	 2	 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและ

กิจกรรมในการแนะแนว	 ให้คำปรึกษา	 และฝึกอบรมแก่นักเรียน		

นักศึกษา	และผู้ปกครอง	ทั้งนี้	ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา		 	

	 ข้อ	3	ให้โรงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่	ดังต่อไปนี้		 	

	 (1)	พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและ

นักศึกษาเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการ

แนะแนว	 รู้จักและเข้าใจผู้เรียน	 สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที่จะ

พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน	และใหค้ำปรกึษาดา้นการดำรงชวีติ	การปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการศึกษาต่อและการมีงานทำ	 ทั้งนี้	 ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่	

แรกเข้าเพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา		 	

	 (2)	สำรวจ	 เฝ้าระวัง	 และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยง

ต่อการกระทำผิดเพื่อจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง		 	

	 (3)	แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการ

กระทำผิดได้ทราบถึงพฤติกรรมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 ทั้งนี้	

อาจกำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่เห็น

สมควร		 	



��� คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

	 (4)	จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย	 ป้องกันและแก้ไข

ปญัหาความรนุแรง	 โดยมแีผนงาน	ผูร้บัผดิชอบ	และการตดิตามตรวจสอบ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ		 	

	 (5)	สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	

ในการสง่เสรมิความประพฤตแิละความปลอดภยัของนกัเรยีนและนกัศกึษา		

	 (6)	จัดให้มีระบบการติดตาม	 ประเมินผล	 และรายงานผล	

การดำเนินงานต่อส่วนราชการต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง			



	 	 	 ให้ไว้	ณ	วันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2548			

   จาตุรนต์ฉายแสง 

	 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ		





หมายเหตุ :	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่

มาตรา	 63	 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	 2546	 บัญญัติให้

โรงเรยีนและสถานศกึษาตอ้งจดัใหม้รีะบบงานและกจิกรรมในการแนะแนว

ใหค้ำปรกึษาและฝกึอบรมแกน่กัเรยีน	นกัศกึษา	และผูป้กครองเพือ่สง่เสรมิ

ความประพฤติที่เหมาะสม	ความรับผิดชอบต่อสังคม	และความปลอดภัย

แก่นักเรียนและนักศึกษา	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่กำหนด	

ในกฎกระทรวง	จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้		


