พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําโดยอาศํยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยิมยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหไชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแปนตนไป
ราชกิจจานุเบกษา เลม๑๒๐/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๑๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวย
การสมรส
“เด็กเรรอน” หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดา หรือผูปกครอง หรือมีแตไมเลี้ยงดูหรือไม
สามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุทําใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มี พฤติกรรมใชชีวิตที่เรรอนจน
นาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน

“เด็กกําพรา” หมายความวา เด็กที่มีบิดามารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมปรากฎบิดามารดา หรือไม
สามารถสืบหาบิดามารดาได
“เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก” หมายความวา เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหยา ราง
ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู และไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัย
หรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได
“เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา หรือจิตใจ ไม วา
ความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง
“เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่ประกอบอาชีพ
หรือคบหาสมาคมกับบุคคตลที่นาชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศิลธรรมอันดีหรืออยูใน
สภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
ทั้งประกาศสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียมเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียมเทาอยูใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และใหความหมายรวมถึงพอเลี้ยงแมเลี้ยง ผูปกครองสวัสดิภาพ นายจาง
ตลอดจนบุคคลอื่น ซี่งรับไวในความอุปการะเลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย
“ครอบครัวอุปถัมภ” หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือพัฒนา
เด็กตามมาตราฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
“ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการดๆ จนเปนเหตุให
เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกร างกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็กให
กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือศิลธรรม
อันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม
“สืบเสาะและพินิจ” หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนํามา
วิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่
เกี่ยวของกับบุคคลครอบครัวของบุคลนั้น
“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกินหกปบริบูรณ
และมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไมเกี่ยงของเปนญาติกับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ดังกลาว ทั้งนี้ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน

“สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเลี้ยงเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและ
พินจิ เด็กและครอบครัว เพือ่ กําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุ มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็กแต
ละราย
“สถานสงเคราะห” หมายความวา สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จําตองไดรับการ
สงเคราะห ซึ่งมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป
“สถานคุมครองสวัสดิภาพ” หมายความวา สถานที่ใหการศึกษาอบรม ฝกวิชาชีพ เพื่อแกไข
ความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่พึงไดรับการ
คุมครองสวัสดิภาพ
“สถานพัฒนาและฟนฟู” หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จัดขึ้นเพื่อใหการ
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ ตลอลจนการศึกษา แนะแนวและการฝกอบรม
อาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปนกรณีพิเศษ
“สถานพินจิ ” หมายความวา สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินจิ
คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดและสถานพินจิ และคุม ครองเด็กครองและเยาวชน ของแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
“ กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก
“ คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร และผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูวาราชจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ
หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหศาลมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพ ากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใด ยังมิไดเปดทําการศาลเยาวชนและครอบครัว หรือแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระรชบัญ ญํตินี้
มาตรา ๖ ใหรฐั มนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เ กี่ยวกับราชการของกระทรวง
นั้น

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑

คณะกรรมการคุม ครองเด็ก
มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนรองประธรานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณในการทํางานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา
กฎหมาย แพทย ไมนอยกวาเจ็ดป วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชน อยางนอยวิชาชีพ
ละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไมนอยกวา
เจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไม
เกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการโดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ
(๒) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ
สงเสริมความประพฤติเด็ก
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดํา เนินการติดตามและประเมินผล การปฎบัติตามนโยบาย
รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของหนวยงานของ
รัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ
(๕) ปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่ คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพน
จากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดกัน
มาตรา ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอบครบวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดาํ รง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา๑๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒดิ าํ รงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฎิบัติหนาที่ไปพลาง
กอน
มาตรา ๑๓ การประชุมมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไม
อาจปฎิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมาประชุม
หรือไมอาจปฎิบติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานงบประมาณและมาตราการในการ
สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฏกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกั บ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามาตรา ๔๗
(๕) วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฎิบัติงานดา น
การศึกษา กางสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจ
เขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิ
ภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครอง
สวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน
(๗) ติดตามการประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและเสนอแนะ
ในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด
(๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฎิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
สํานักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการ ตํารวจนครบาล
ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูแ ทนสถานพินจิ และ
คุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผู อํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการทํางานที่ทําในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฏหมาย แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอย
วิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานัก
สวัสดิการสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการสังคมไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ

อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่การคึกษา นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ใน
กรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว ผูแทนสถานพินิจ และคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจากขาราชการในจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจาก
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการทํางานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฏหมาย แพทย
วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้นไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๘ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฎิบัติหนาที่ของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๐ (๓)
และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
มาตรา ๑๙ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับการประชุมและการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
คุม ครองเด็กจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการเด็กกรุงเทพมหานคร และกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานงบประมาณ และมาตราการในการ
สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดาน
การศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู
สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี
(๓) กําหนดแนงทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี

(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจั งหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหาทุน และการ
จัดหาทุนตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(๕ ) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ ยวของเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ติดตาม ประเมิลผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
(๘) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและอนุกรรมการเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

หมวด ๒
การปฏิบัติตอเด็ก
มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและ
ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก
หรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางทีก่ าํ หนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู ในความ
ปกครองดูแลของตนสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแหงทองถิน่ แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวา
มาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฏกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกร างกายหรือจิตใจ
มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูใน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอาํ นาจและหนาทีด่ แู ลและตรวจสอบ
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู และ
สถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครอง
เด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจ และ
หนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้

(๑) ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่รับจางเลี้ยง
เด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใด ๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือใหการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนาจะเกิด
อันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ
มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฏหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม หามมิใหผูใด
กระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไมใหสิ่งจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลแกเด็กที่อยูในความ
ดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรา งกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมี
ความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแกบุคคลอื่นที่
มิใชญาติของเด็ก เวนแตปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว
(๕) บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปนขอทาน เด็ก
เรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมื อในการขอทาน หรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกร างกายหรือจิตใจมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก
(๗) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬา หรือใหกระทําการใดเพื่อ
แสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขีดขวางตอการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็กหรือ
ลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก
(๘) ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวา ชนิดใดหรือเขาไปในสถานทีเ่ ลนการพนัน สถาน
คาประเวณี หรือสถานที่ที่หามเด็กมิใหเขา
(๙) บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราหรือบุหรี่แกเ ด็ก เวนแตการปฏิบัติทางการแพทย
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฏหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตามกฏหมาย
นัน้

มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชน หรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครองโดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณหรือ
สิทธิประโยชนอื่นใดของเด็ก หรือเพื่แสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และพัฒนาเด็ก
ไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนา จะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความ
เจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนใน
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติ
นี้
มาตรา ๒๙ ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ตามหมวด๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจหรือผูที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักชา
แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว
รักษาพยาบาล ครู อาจารย หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตองรายงานให
พนักงานเจาหนาที่หรือผูที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฏชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
เลี้ยงดูโดยมิชอบ
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับการคุมครองและไมตอง
รับผิดชอบทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาที่ตามหมวด ๓ และ
หมวด ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในเคหะสถาน สถานทีใ่ ดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดู
โดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็กอาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแกการติดตามชว ยเหลือ ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระ
อาทิตยตกได
(๒) ชักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังที่ทําการของ
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองทํา
การโดยมิชักชา ไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวาสิบสองชั่งโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวให
ปฏิบัติตาม (๖) ระหวางที่เด็กอยูในความดูแลจะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการ
รักษาพยายาล

(๓) มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความ
เปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก
(๔) ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจ าของหรือผู
ครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศั ยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครอง หรื อผูดูแล
สถานศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การ
ทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให
(๕) เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจางของเด็ก
สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
เพื่อสอบถามบุคคลที่อยูในที่นั้น ๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู
ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก
(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแลและอุปการะเลี้ยง
ดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม
(๗) ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมีการสงเด็กไปยังสถานแรกรับ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ
เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและไดรับการศึกษา
อยางเหมาะสม และกอนที่จะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟน ฟูจะตองปรึกษากับผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคม
สงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ(๕) พนักงานเจาหนาทีต่ อ งแสดงบัตรประจําตัวกอนและให
บุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเษกษา

หมวด ๓

การสงเคราะหเด็ก
มาตรา ๓๒ เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะห ไดแก
(๑) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา
(๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง
(๓)เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใด ๆ เชน ถูกจําคุก กักขัง พิการ ทุพพล
ภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปน โรคจิตหรือโรคประสาท

(๔)เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผลกระทบตอ
พัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูใ นความปกครองดูแล
(๕)เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชนโดย
มิชอบ ถูกทารุณกรรมหรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศิล
ธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ
(๖) เด็กพิการ
(๗) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
ไดรับแจงจากบุคคลตามาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ ใหพิจารณาให
การสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑)ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเพื่อให
สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓
(๒) มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดู
ตามระยะเวลาเห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตาม (๑) ได
(๓) ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฏหมายวาดวยการรับเด็กเปน
บุตรบุญธรรม
(๔) สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอม
รับเด็กไวอุปการะ
(๕) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ
(๖) สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห
(๗) สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝกหัดใน
สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กเขาศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนาในวัดหรือสถานทีท่ าง
ศาสนาอื่นที่ยินยอมรับเด็กไว
วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด และไมวา
กรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง
ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบทีป่ ลัดกระทรวงกําหนดหรือยินยอมดวยวาจาตอหนา
พยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุผลอันควรหรือไมอาจใหความ
ยินยอมไดใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตาม
วิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอน
ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือยนระยะเวลา

ทีก่ าํ หนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาทีร่ บี ดําเนินการ
จัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดยมิชักชา
ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวาสามารถ
ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหเด็กพน
จากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวายังไมครบกําหนดระยะเวลา
ในการสงเคราะหก็ตาม
ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพที่จําเปนจะตอง
ไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจสั่งใหบุคคลนั้นไดรับ
การสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการสงเคราะหตอไปอีกและบุคคล
นั้นมิไดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี อาจสั่งใหสงเคราะหบุคคลนั้นตอไป
ตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ
มาตรา ๓๔ ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสัง คมและ
สวัสดิการหรือสํานักพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือสถานแรกรับ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของ
เอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการ
สงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่
เหมาะสมกับเด็กตามาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยังสถานแรกรับกอนก็ได
กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและ
ฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามวรรคสองตอไป
มาตรา ๓๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น
เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดแจงจากบุคคลตามาตรา ๒๙ ใหสอบถาม
เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจสุขภาพ หรือเปนเด็กพิการจึงตองรีบจัดใหมี
การตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันทีหากเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาให
การสงเคราะหตามาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดใหพยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับ
ครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฏวาสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับ
ครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตองใหการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตราการ
คุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได
มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏวา
เปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณีมีอํานาจสั่งใหใชมาตราการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ได

มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับตัวเด็กไวตาม
มาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว
และเสนอความเห็นเกีย่ วกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กแตละคนพรอมดวยประวัติไปยัง
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีโ ดยมิชักชา และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการสงเคราะหโดย
ผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็นดวยกับการกําหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแตไดรับ
การปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดี
ไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มีพฤติการณนาเชื่อวาจะให
การเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔
ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวา
ราชการจังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เพื่อเรียกผูปกคร อง
มาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวาง
ประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถา
กระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันของกองทุนคุมครองเด็กตามาตรา ๖๙
การใหคาํ แนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ

หมวด ๔

การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
มาตรา ๔๐ เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ไดแก
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม
(๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด
(๓) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๔๑ ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กใหรีบ
แจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ
เด็กตามาตรา ๒๔
เมือ่ พนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการ

กระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของ
เด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด
การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมตองรับ
ผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๔๒ การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ตองรีบจัดใหมีการ
ตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตองสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก
และครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวไปสถานแรกรับ กอนไดหรือ
ถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการ
ฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู
การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหนึ่งระหวางการ
สืบเสาะ และพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ดวันแตในกรณีที่มี
เหตุจาํ เปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอ
ศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกินสามสิบวันก็ได
มาตรา ๔๓ กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็ก เปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ถามีการฟอง
คดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนั้น
มีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กในระยะที่ศาล
กําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตาม
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฏหมายอาญาดวยก็ได
หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการกระทําทารุณ
กรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่ออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาว
โดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันดวยก็ได
ในกรณีตามวรรคหนึง่ และวรรคสองหากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครองเด็กมิใหถูก
กระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํา รวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กมา
กักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน
การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญ
มาตรา ๔๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น
หรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและดําเนินการหาขอเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยู การเลี้ยงดูอุปนิสัย และความ
ประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวาจําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดย
วิธีการสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยัง

ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิ ภาพที่
เหมาะสมแกเด็ก
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นวาเด็ก
จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาให การสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถาเห็นวายังไมสมควรสง
ตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบ
ตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก
ตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือรวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครอง
ดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมีความประพฤติเสียหายหรือ เสี่ยงตอการกระทําผิด โดย
ใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอตามความ
เหมาะสม ดังตอไปนี้
(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตนไมสมควร
(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืนเวนแตมีเหตุจําเปนหรือไปกับ
ผูปกครอง
(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไปในทางเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติป ญญา และความสนใจของเด็ก
(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม
หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตามขอ กําหนดของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูที่มี
หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล
มาตรา ๔๕ หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจําหนาย
หรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและมี
หนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบนหรือมีขอตกลง
รวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
และอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือ
วางขอกําหนดอื่นใดเพื่อแกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได
หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฏกระทรวง

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับการคุมครองสวัส ดิ
ภาพ หรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดีปสูศาลตามาตรา ๕ ภายใน
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๕

ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงสริมความประพฤติแกเด็ก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฏหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้ง ผูคุมครองสวัสดิ
ภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ให
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครอง
สวัสดิภาพเด็ก โดยจะกําหนดสถานที่อยูอาศัยของเด็กที่อยูในการกํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ดวยก็ได
กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ
และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจ
และมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได
การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป
มาตรา ๔๙ ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๒) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู
เด็กที่อยูในการกํากับดูแล
(๓) จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของผูปกครองเสนอตอ
ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรื อคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแต
กรณี เพื่อดําเนินการตอไป

มาตรา ๕๐ หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล
ภาพหรือขอมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกชื่อเสียง เกียรติคุณ
หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง
บทบัญญติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนั กงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และผู
มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ดวย โดยอนุโลม
หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูลที่เปดเผย
โดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนี่งหรือวรรคสอง

หมวด ๖

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟู
มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดตั้ง
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
ภายในเขตจังหวัดนัน้
หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนินกิจการได
เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีทราบ และให
ปลัดกระทรวงหรือผูว า ราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตัง้ และการดําเนินการดังกลาว
มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับใบอนุญาติตอปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ในกฏกหระทรวง และใหเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็ กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู
ที่อยูในเขตพื่นที่ที่รับผิดชอบ

มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรทางธุรกิจ และตองมีผูปกครองสวัสดิภาพเปน
ผูปกครองดูแลและบังคับบัญชา
การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด
มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนผูปกครอง
สวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๕๖ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวั สดิภาพไวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก
และครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแก
เด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกินสามเดือน
(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ
ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหคือคุมครองสวัสดิ
ภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับ
เด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิ
ภาพ เพื่อรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษาเยียวยาแกเด็กที่อยูใน
ความปกครองดูแล
(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหมใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารใหถูก
หลักอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยุในความปกครองดูแลใหเหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแตละคน
(๖) จัดสงที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถานพัฒนาและฟนฟู
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กให
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน
(๗) มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูและถา
เห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวง หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้งผู
คุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘
(๘) ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครองในกรณีที่เด็กจําตองไดรับการสงเคราะห
หรือคุมครองสวัสดิภาพ

ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับ
ผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูใ นสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟูใหดําเนินการเปนวิธีสุดทาย
มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห และสถานคุมครอง
สวัสดิภาพที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอื่นตางควบคุมดูแลใหมีการรับเด็กที่จําตองไดรับ
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๕๘ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒)
(๓) และ (๔) และใหมีอํานาและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแลของสถาน
สงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน
(๒) จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง
(๓) สอดคลองและติดตามใหคาํ ปรึกษา แนะแนว และชวยเหลือแกเด็กทีอ่ อกจากสถานสงเคราะห
ไปแลว เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูสถานสงเคราะหมิให
กลับไปสูสภาพเดิม
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงาน
การสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได
มาตรา ๕๙ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปกครองดูแล และอุปการะเลี้ยงดูที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจแกเด็กที่อยูใน
สถานคุมครองสวัสดิภาพ
(๔) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจากสถานคุมครอง
สวัสดิภาพไปแลว
มาตรา ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับเด็กที่จําตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไวปกครองดู แล
(๒) ทําการสืบเสาะและพินจิ เกีย่ วกับเด็กและครอบครัวเพือ่ กําหนดแนวทางการพัฒนาและฟน ฟู
เด็กแตละคน
(๓) จัดการศึกษา ฝกอบรม สั่งสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
ใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล
มาตรา ๖๑ หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพและผูปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก
รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู ทํารายรางกายหรือจืตใจ กักขัง

ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่
สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฏหมาย
อาญา

หมวด ๗

การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมรี ะบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให
คําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความ
รับผิดชอบตอสังคมและความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของใรงเรียนหรือสถานศึกษาและ
ตามทีก่ าํ หนดในกฏกระทรวง
มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ ไมสามารถนํา
ตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือได
เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือผูบริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกาํ หนด
มาตรา ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้ มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ดังตอไปนี้
(๑)สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ
สติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔
(๒) เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัว หนาสถานศึกษา ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกําลัง
ศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป
(๓) ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรม และสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือ
นักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก

(๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูง
นักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ
(๖) ประสานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่
อื่น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฏหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ
ของนักเรียน หรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํา นาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด
ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการเพื่อทําการตรวจสอบฝาฝน
ดังกลาวได
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนี่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน และใหบุคคล
ที่เกี่ยวของอํานายความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

หมวด ๘

กองทุนคุมครองเด็ก
มาตรา ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปนทุนใช
จายในการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัว
อุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญตินี้
มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฏหมาย หรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙
(๗) ดอกที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
มาตรา ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน
รายไดแผนดิน
มาตรา ๗๑ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไม
เกินสามคน ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึง่
คนเปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา๑๓ และมาตรา
๑๕มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงการพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติ
เด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่ง
ศาล
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ
กองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหา
คนประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรู
ความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และใหร อง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผลการ
สอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอตอรัฐสภา
เพือ่ ทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเษกษา

หมวด ๙

บทกําหนดโทษ
มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจําทังปรับ
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฎิบัติตามมาตรา ๓๐(๑) หรือ(๕) หรือไมยอม
สงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา ๓๐
(๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง จําทั้งปรับ
ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฎิบัติหนาที่ตามมาตรา๓๐(๓)ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับใหขอความจริงในขณะที่การใหถอยคํายังไม
เสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติหามเขาเขตกําหนด หรือหาม
เขาใกลตัวเด็กตามาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาหรือฟนฟูตามมารตรา ๕๒โดยมิไดรับอนุญาติหรือใบอนุญาติถูกเพิก
ถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาติ หรือยื่นคําขอตอใบอนุญาติภายในระยะเวลา
ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา และฟนฟูผูใดไมปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฏกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฎิบัติตามคําแนะนําของพนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูที่มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กมาตรา ๒๔ แลว การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปน
อันระงับไป
มาตรา ๘๔ ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับ สนุนใหนกั เรียน หรือ
นักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฎิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาติ ตามประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฎิ
วัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับ
ที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันทื่ ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ

และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสม กับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุง
วิธีการปฎิบัติตอเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมี พัฒนาการ
ที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองมิใหถูกทารุณกรรม ตกเปน
เครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ หรือถู กเลือกปฎิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควร
ปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

