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ให้ไว้ ณ วันที่  ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
   พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 
   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเดก็ 

 
   พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แห่งกฎหมาย 

 
   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภาดังต่อไปน้ี 

 

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ ๒๕๔๖” 
 
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 
ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้า๑/๒ ตลุาคม ๒๕๔๖ 



 -๒- 

   มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

   (๑) ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

   (๒) ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 
   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 

   “เดก็”หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต ่ากว่าสบิแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรส 

   “เด็กเร่ร่อน”หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ ยงดู
หรือไม่สามารถเลี้ ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิต

เร่ร่อนจนน่าจะเกดิอนัตรายต่อสวัสดิภาพของตน 

   “เดก็ก าพร้า”หมายความว่า เดก็ที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เดก็ที่ไม่ปรากฏบิดามารดา
หรือไม่สามารถสบืหาบิดามารดาได้ 

   “เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก”หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดา
มารดาหย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขงั หรือแยกกนัอยู่และได้รับความล าบาก หรือเดก็ที่ต้องรับภาระหน้าที่ใน

ครอบครัวเกนิวัยหรือก าลังความสามารถและสติปัญญา หรือเดก็ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

   “เด็กพิการ”หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือ
จิตใจ ไม่ว่าความบกพร่องน้ันจะมีมาแต่ก าเนิดหรือเกดิขึ้นภายหลัง 

   “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิด”หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกบับุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผดิกฎหมายหรือขดัต่อศีลธรรม

อันดีหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

   “นักเรียน”หมายความว่า เดก็ซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทยีบเทา่อยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

   “นักศึกษา”หมายความว่า เดก็ซึ่งก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทยีบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

   “บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเดก็ไม่ว่าจะสมรสกนัหรือไม่ 

   “ผู้ปกครอง”หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ 

นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเดก็ไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเดก็อาศัยอยู่ด้วย 

   “ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเดก็ไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 
   “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ ยงดู อบรมสั่งสอน หรือ
พัฒนาเดก็ตามมาตรฐานขั้นต ่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของ

เดก็ 



 -๓- 

   “ทารุณกรรม”หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดๆ จนเป็น
เหตุให้เดก็เสื่อมเสยีเสรีภาพหรือเกดิอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผดิทางเพศต่อเดก็ การใช้

เดก็ให้กระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือ

ศีลธรรมอนัดี ทั้งน้ี ไม่ว่าเดก็จะยินยอมหรือไม่กต็าม 

   “สบืเสาะและพินิจ”หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับบุคคลและ
น ามาวิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสงัคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการ

อื่นที่เกี่ยวข้องกบับุคคลและครอบครัวของบุคคลน้ัน 

   “สถานรับเลี้ ยงเด็ก”หมายความว่า สถานที่รับเลี้ ยงและพัฒนาเดก็ที่มีอายุไม่เกินหกปี
บริบูรณ์ และมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเดก็ไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถาน

รับเลี้ยงเดก็ดังกล่าว ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

   “สถานแรกรับ”หมายความว่า สถานที่รับเดก็ไว้อุปการะเป็นการช่ัวคราวเพ่ือสบืเสาะและ
พินิจเดก็และครอบครัว เพ่ือก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เดก็

แต่ละราย 

   “สถานสงเคราะห์”หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ ยงดูและพัฒนาเดก็ที่จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 

   “สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ”หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพ่ือ
แก้ไขความประพฤติ บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เดก็ที่พึงได้รับ

การคุ้มครองสวัสดิภาพ 

   “สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู”หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้ น
เพ่ือให้การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว 

และการฝึกอบรมอาชีพแก่เดก็ที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 

   “สถานพินิจ”หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนของแผนก

คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

   “กองทุน”หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเดก็ 

   “คณะกรรมการ”หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเดก็แห่งชาติ 
   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

   “ผู้ว่าราชการจังหวัด”หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

   “ปลัดกระทรวง”หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 



 -๔- 

   “รัฐมนตรี”หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
   มาตรา ๕ ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณา

พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดท าการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือ

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้ นในศาลจังหวัด ให้ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 
   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่กบัออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือปฏบิัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ในส่วนที่เกี่ยวกับ

ราชการของกระทรวงน้ัน 

   กฎกระทรวงหรือระเบียบน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุม้ครองเด็ก 

   

 
   มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสงูสดุ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการปกครอง 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ

ครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ และผู้สงูอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจด็ปีวิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจาก

ภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหน่ึงคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใน

ด้านสวัสดิการเดก็มาไม่น้อยกว่าเจด็ปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

   คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 



 -๕- 

   มาตรา ๘ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท า

หน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ปฏบิัติงานธุรการทัว่ไปของคณะกรรมการ 

   (๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ 

   (๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์ คุ้มครอง

สวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเดก็ 

   (๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของ

หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

   (๕) ปฏบิัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
   มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอกีได้ แต่

ต้องไม่เกนิสองวาระติดต่อกนั 

 
   มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

   (๑) ตาย 

   (๒) ลาออก 

   (๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สจุริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย

หรือหย่อนความสามารถ 

   (๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก 

   (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

   (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

   (๗) ขาดการประชุมติดต่อกนัสามคร้ังโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

 
   มาตรา ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรี

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเทา่กบัวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
   มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มี

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ

หน้าที่ไปพลางก่อน 

 



 -๖- 

   มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

   ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มา

ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่

ประชุม 

   การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสยีงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

 
   มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการ

ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ตามพระราชบัญญัติน้ี 

   (๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

   (๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การ

จ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

   (๔) วางระเบียบเกี่ยวกบัวิธกีารด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๔๗ 

   (๕) วางหลักเกณฑใ์นการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

    (๖) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏบิัติงาน

ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ รวมทั้งมีอ านาจเข้า

ไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม

ความประพฤติเดก็ทั้งของรัฐและเอกชน 

   (๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเดก็

กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กใน

กรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 

   (๘) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ

ประพฤติเดก็ 

 
   มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือ

ปฏบิัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

   ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างาน โดยอนุโลม 

 



 -๗- 

   มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ผู้แทนส านักงานอัยการสงูสดุ ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและ

คุ้มครองเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักอนามัย และผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสงัคม

สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคนโดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อย

วิชาชีพละหน่ึงคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู้อ านวยการ

ส านักสวัสดิการสงัคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักสวัสดิการ

สงัคมไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

 
   มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรอง

ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภธูรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด 

หรือผู้แทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดน้ันไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและ

คุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดในกรณี

ที่จังหวัดน้ันไม่มีสถานพินิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์ 

ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละ

หน่ึงคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเดก็อีกสองคน โดยมีพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ

จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 

  คณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดน้ันไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการกไ็ด้ 

 
   มาตรา ๑๘ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

แล้วแต่กรณี 



 -๘- 

   มาตรา ๑๙ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและ

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัด โดยอนุโลม 

 
   มาตรา ๒๐ คณะกรรมการคุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครอง

เดก็จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และ

มาตรการในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ตามพระราชบัญญัติน้ี 

   (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏบิัติงาน

ด้านการศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ รวมทั้งมีอ านาจเข้า

ไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริม

ความประพฤติเดก็ของรัฐและเอกชนภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

   (๓) ก าหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็

ในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

   (๔) จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเดก็ใน

เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน 

และการจัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

   (๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงกรณีมีการปฏบิัติต่อเดก็โดยมิชอบ 

   (๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอค าช้ีแจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ประกอบการวินิจฉัยในการปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

   (๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และ

ส่งเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อ

คณะกรรมการ 

   (๘) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
   มาตรา ๒๑ ในการปฏบิัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีให้กรรมการและอนุกรรมการเป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 
หมวด ๒ 

การปฏิบติัต่อเด็ก 

   

 



 -๙- 

   มาตรา ๒๒ การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเ ป็น

ส าคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏบิัติโดยไม่เป็นธรรม 

   การกระท าใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสุดของเดก็ หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น

ธรรมต่อเดก็หรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๒๓ ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ใน

ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งน้ี

ต้องไม่ต ่ากว่ามาตรฐานขั้นต ่าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ที่อยู่ในความ

ปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอนัน่าจะเกดิอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

 
   มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ

ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็

ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ ไม่ว่าเดก็จะมีผู้ปกครองหรือไม่กต็าม รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ดูแลและ

ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ

ฟ้ืนฟู และสถานพินิจที่ตั้ งอยู่ในเขตอ านาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการคุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือ

ทราบ และให้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกบัพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
   มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ทอดทิ้ งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้าง

เลี้ ยงเดก็หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไม่รับเดก็กลับคืน 

   (๒) ละทิ้งเดก็ไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การ

เลี้ยงดูที่เหมาะสม 

   (๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสขุภาพอนามัยจนน่าจะเกิด

อนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

   (๔) ปฏบิัติต่อเดก็ในลักษณะที่เป็นการขดัขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเดก็ 

   (๕) ปฏบิัติต่อเดก็ในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

 
   มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเดก็จะยินยอมหรือไม่ห้ามมิ

ให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) กระท าหรือละเว้นการกระท าอนัเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

   (๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เดก็ที่อยู่ใน

ความดูแลของตน จนน่าจะเกดิอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเดก็ 

   (๓) บังคับ ขู่เขญ็ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เดก็ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะ

ท าให้เดก็มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผดิ 



 -๑๐- 

   (๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเดก็หรือยกเดก็ให้แก่

บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเดก็ เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการ

แล้ว 

   (๕) บังคับ ขู่เขญ็ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็น

ขอทาน เดก็เร่ร่อน หรือใช้เดก็เป็นเคร่ืองมือในการขอทานหรือการกระท าผิด หรือกระท าด้วยประการ

ใดอนัเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเดก็ 

   (๖) ใช้ จ้าง หรือวานเดก็ให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือ

จิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขดัขวางต่อพัฒนาการของเดก็ 

   (๗) บังคับ ขู่เขญ็ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เดก็เล่นกฬีาหรือให้กระท าการ

ใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอนัมีลักษณะเป็นการขดัขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของ

เดก็หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเดก็ 

   (๘) ใช้หรือยินยอมให้เดก็เล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน 

สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เดก็เข้า 

   (๙) บังคับ ขู่เขญ็ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เดก็แสดงหรือกระท าการอันมี

ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

   (๑๐) จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหร่ีแก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทาง

การแพทย ์

   ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่ากใ็ห้ลงโทษตาม

กฎหมายน้ัน 

 
   มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภท

ใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสียง 

เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเดก็ หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ

ชอบ 

 
   มาตรา ๒๘ ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ ยงดู อบรม สั่ง

สอน และพัฒนาเดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระท าการใดอนัน่าจะเกดิอนัตรายต่อสวัสดิภาพ

หรือขดัขวางต่อความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเดก็หรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็น

อื่นใดเพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ หรือป้องกันมิให้เดก็ได้รับอันตราย

หรือถูกเลือกปฏบิัติโดยไม่เป็นธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครอง

สวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
   มาตรา ๒๙ ผู้ใดพบเห็นเดก็ตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง

สวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้ องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า 



 -๑๑- 

    แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ที่รับตัวเดก็

ไว้รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเดก็ที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้าง จะต้องรายงานให้

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจทราบโดยมิชักช้า หากเป็นที่ปรากฎชัดหรือน่าสงสยัว่าเดก็ถูกทารุณกรรมหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจาก

การเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

   การแจ้งหรือการรายงานตามมาตราน้ี เมื่อได้กระท าโดยสจุริตย่อมได้รับความคุ้มครอง

และไม่ต้องรับผดิทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

 
   มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

หมวด ๓ และหมวด ๔ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติย์

ขึ้นถึงพระอาทติย์ตกเพ่ือตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ามีการกระท าทารุณกรรมเดก็ มีการกกัขงั

หรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอนัควรเชื่อว่าหากไม่ด าเนินการในทนัทเีดก็อาจได้รับอนัตรายแก่

ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูกน าพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ กใ็ห้มีอ านาจเข้าไปในเวลา

ภายหลังพระอาทติย์ตกได้ 

   (๒) ซักถามเดก็เมื่อมีเหตุอันควรสงสยัว่าเดก็จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครอง

สวัสดิภาพ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็อาจน าตัวเดก็ไปยัง

ที่ท  าการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกบัเดก็และครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เดก็อาศัยอยู่ 

ทั้งน้ี จะต้องกระท าโดยมิชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเดก็ไว้นานเกินกว่าสบิสองชั่วโมงไม่ได้ เมื่อพ้น

ระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างที่เดก็อยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ ยงดูและ

หากเจบ็ป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาล 

   (๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาให้ถ้อยค าหรือข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับ

สภาพความเป็นอยู่ ความประพฤติ สขุภาพ และความสมัพันธใ์นครอบครัวของเดก็ 

   (๔) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเดก็ นายจ้างหรือผู้ประกอบการ เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองสถานที่ที่เดก็ท างานหรือเคยท างาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

หรือผู้ดูแลสถานศึกษาที่เด็กก าลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือ

หลักฐานเกี่ยวกบัสภาพความเป็นอยู่ การศึกษา การท างาน หรือความประพฤติของเดก็มาให้ 

   (๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของเดก็ 

สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้ นถึงพระ

อาทิตย์ตกเพ่ือสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่น้ันๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความ

เป็นอยู่ ความสมัพันธใ์นครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสยั และความประพฤติของเดก็ 

   (๖) มอบตัวเดก็ให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะน าหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและ

อุปการะเลี้ยงดูเดก็ในทางที่ถูกต้อง เพ่ือให้เดก็ได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

   (๗) ท ารายงานเกี่ยวกับตัวเดก็เพ่ือมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเดก็ไปยัง

สถานแรกรับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเม่ือมีการร้องขอ 



 -๑๒- 

   เดก็ที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะเลี้ ยงดูและได้รับ

การศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู จะต้องปรึกษากับผู้เช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพสงัคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเทา่ที่สามารถกระท าได้ 

   ในการปฏบิัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว

ก่อนและให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกจิจานุเษกษา 

 
   มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 
หมวด ๓ 

การสงเคราะหเ์ด็ก 

   

 
   มาตรา ๓๒ เดก็ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ 

   (๑) เดก็เร่ร่อน หรือเดก็ก าพร้า 

   (๒) เดก็ที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หน่ึง 

   (๓) เดก็ที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง 

พิการ ทุพพลภาพ เจบ็ป่วยเร้ือรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 

   (๔) เดก็ที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบ

ต่อพัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล 

   (๕) เด็กที่ได้รับการเลี้ ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท าหรือแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เดก็มีความประพฤติ

เสื่อมเสยีในทางศีลธรรมอนัดีหรือเป็นเหตุให้เกดิอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 

   (๖) เดก็พิการ 

   (๗) เดก็ที่อยู่ในสภาพยากล าบาก 

   (๘) เดก็ที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๓๓ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา 

๒๔ ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเดก็ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้

พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามวิธกีารที่เหมาะสม ดังต่อไปน้ี 



 -๑๓- 

   (๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เดก็และครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ ยงดู

เดก็เพ่ือให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเดก็ได้ตามมาตรา ๒๓ 

   (๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้

อุปการะเลี้ ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหน่ึงเดือน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม 

(๑) ได้ 

   (๓) ด าเนินการเพ่ือให้เดก็ได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับเดก็เป็นบุตรบุญธรรม 

   (๔) ส่งเดก็เข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ ยงเดก็ที่เหมาะสม

และยินยอมรับเดก็ไว้อุปการะ 

   (๕) ส่งเดก็เข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

   (๖) ส่งเดก็เข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 

   (๗) ส่งเดก็เข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ศึกษา 

หรือฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือส่งเดก็ศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัด

หรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเดก็ไว้ 

   วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

และไม่ว่ากรณีใดๆ การด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความ

ยินยอมจากผู้ปกครอง ความยินยอมดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสอืตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด หรือ

ยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั

ควรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจส่ง

เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟัง

รายงานและความเหน็ของผู้เช่ียวชาญในสาชาวิชาชีพสงัคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

    ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการ

สงเคราะห์เดก็ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่น

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้วกไ็ด้ตามแต่เหน็สมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบ

ด าเนินการจัดให้เดก็สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 

    ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่า

สามารถปกครองและอปุการะเลี้ยงดูเดก็ได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้

เด็กพ้นจากการสงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบ

ก าหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์กต็าม 

   ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุสบิแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จ าเป็น

จะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคล

น้ันได้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สบิปีบริบูรณ์กไ็ด้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไป

อีกและบุคคลน้ันมิได้คัดค้านปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้สงเคราะห์

บุคคลน้ันต่อไปตามความจ าเป็นและสมควร แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลน้ันมีอายุครบยี่สิบสี่ปี

บริบูรณ์ 



 -๑๔- 

   มาตรา ๓๔ ผู้ปกครองหรือญาติของเดก็ อาจน าเดก็ไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ได้ 

   กรณีมีการน าเดก็มาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการหรือส านักงาน

พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเดก็ที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาให้การสงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหา

วิธกีารสงเคราะห์ที่เหมาะสมกบัเดก็ตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเดก็ไปยังสถานแรกรับก่อนกไ็ด้ 

   กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

 
   มาตรา ๓๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตาม

มาตรา ๒๙  ให้สอบถามเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเดก็ ถ้าเดก็เจบ็ป่วยหรือจ าต้องตรวจสขุภาพหรือเป็น

เดก็พิการต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทนัท ีหากเป็นเดก็ที่จ าเป็นต้องได้รับการ

สงเคราะห์กใ็ห้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามด าเนินการเพ่ือให้

เดก็สามารถกลับไปอยู่กบัครอบครัวโดยเรว็ แต่หากปรากฎว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะ

ที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็ตามหมวด ๔ กไ็ด้ 

 
   มาตรา ๓๖ ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ(๖) 

หากปรากฎว่าเป็นเดก็ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวง

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็ตามหมวด ๔ 

ได้ 

 
   มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้รับตัวเดก็

ไว้ตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสบืเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเดก็และ

ครอบครัว และเสนอความเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็แต่ละคนพร้อมด้วย

ประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า และให้ปลัดกระทรวงหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามที่เหน็สมควรต่อไป 

 
   มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการ

สงเคราะห์โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเดก็ไม่เหน็ด้วยกับ

ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอรับเดก็ไปปกครองดูแล



 -๑๕- 

เองแต่ได้รับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผู้ปกครอง

ย่อมมีสทิธนิ าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ในเขตท้องที่น้ันภายในหน่ึงร้อยยี่สบิวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

 
   มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเดก็กลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเช่ือ

ว่าจะให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เดก็อกี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตาม

มาตรา ๒๔ ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ให้ยื่นค าขอต่อ

ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่

กรณี เพ่ือเรียกผู้ปกครองมาท าทณัฑบ์นว่าจะไม่กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ ยงดูโดยมิ

ชอบแก่เดก็อีกและให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่

เกนิระยะเวลาสองปี ถ้ากระท าผดิทณัฑบ์นให้ริบเงินประกนัเป็นของกองทุนคุ้มครองเดก็ตามมาตรา ๖๙ 

    การให้ค าแนะน าหรือการเรียกประกนัให้ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและ

ประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นส าคัญ 

 

 
หมวด ๔ 

การคุม้ครองสวสัดิภาพเดก็ 

   

 
   มาตรา ๔๐ เดก็ที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพได้แก่ 

   (๑) เดก็ที่ถูกทารุณกรรม 

   (๒) เดก็ที่เสี่ยงต่อการกระท าผดิ 

   (๓) เด็กที่อ ยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๔๑ ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเช่ือว่ามีการกระท าทารุณกรรมต่อ

เด็กให้รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ 

   เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิ

ภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหน่ึง หรือเป็นผู้พบเหน็หรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเช่ือ

ว่ามีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอ านาจเข้าตรวจค้นและมีอ านาจแยกตัวเดก็จาก

ครอบครัวของเดก็เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็โดยเรว็ที่สดุ 

   การแจ้งหรือการรายงานตามมาตราน้ี เมื่อได้กระท าโดยสจุริตย่อมได้รับความคุ้มครอง

และไม่ต้องรับผดิทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

 



 -๑๖- 

   มาตรา ๔๒ การด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัด

ให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทนัท ีถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เหน็สมควรต้องสบืเสาะและพินิจ

เกี่ยวกบัเดก็และครอบครัวเพ่ือหาวิธกีารคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เดก็ กอ็าจส่งตัวเดก็ไปสถาน

แรกรับก่อนได้หรือถ้าจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์กใ็ห้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และ

ถ้าจ าเป็นต้องให้การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจกใ็ห้รีบส่งเดก็ไปยังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

   การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือสถานที่อื่นใดตามวรรคหน่ึง

ระหว่างการสบืเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธกีารคุ้มครองสวัสดภิาพที่เหมาะสม ให้กระท าได้ไม่เกนิเจด็วัน แต่

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ของเดก็ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอยัการจะยื่นค า

ร้องขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือมีค าสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกนิสามสบิวันกไ็ด้ 

 
   มาตรา ๔๓ กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเดก็เป็นผู้กระท าทารุณกรรมต่อเดก็ ถ้ามีการ

ฟ้องคดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องน้ันจะกระท าทารุณกรรมแก่เดก็อีก กใ็ห้

ศาลที่พิจารณาคดีน้ันมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้น้ัน ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือห้ามเข้า

ใกล้ตัวเดก็ในระยะที่ศาลก าหนด เพ่ือป้องกันมิให้กระท าการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้น้ันท าทณัฑบ์นตาม

วิธกีารที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยกไ็ด้ 

   หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการ

กระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ผู้มีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นค าขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือออก

ค าสั่งมิให้กระท าการดังกล่าวโดยก าหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกนัด้วยกไ็ด้ 

   ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หากศาลเหน็ว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือคุ้มครอง

เดก็มิให้ถูกกระท าทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ต ารวจจับกุมผู้ที่เช่ือว่าจะกระท าทารุณ

กรรมแก่เดก็มากกัขงัไว้มีก าหนดคร้ังละไม่เกนิสามสบิวัน 

   การพิจารณาออกค าสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตราน้ี ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของเดก็เป็นส าคัญ 

 
   มาตรา ๔๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นหรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดให้สอบถามเด็กและด าเนินการหา

ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ ยงดู 

อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจ าเป็นต้องคุ้มครอง

สวัสดิภาพแก่เดก็ โดยวิธีส่งเข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูกใ็ห้เสนอประวัติ

พร้อมความเหน็ไปยังปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการ

คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เดก็ 

   ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ เหน็ว่า

เดก็จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์กใ็ห้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่

สมควรส่งตัวเดก็ไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและ



 -๑๗- 

ฟ้ืนฟู กใ็ห้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้

คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็ตามมาตรา ๔๘ หรือไม่กไ็ด้ และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือ

บุคคลที่จะรับเดก็ไปปกครองดูแลแล้วอาจจะวางข้อก าหนดเพ่ือป้องกนัมิให้เดก็มีความประพฤติเสยีหาย 

หรือเสี่ยงต่อการกระท าผิด โดยให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเดก็ไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อ

หน่ึงหรือหลายข้อตามความเหมาะสม ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ระมัดระวังมิให้เดก็เข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เดก็ประพฤติตนไม่

สมควร 

   (๒) ระมัดระวังมิให้เดก็ออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น

หรือไปกบัผู้ปกครอง 

   (๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทาง

เสื่อมเสยี 

   (๔) ระมัดระวังมิให้เดก็กระท าการใดอนัเป็นเหตุให้เดก็ประพฤติเสยีหาย 

   (๕) จัดให้เดก็ได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของ

เดก็ 

   (๖) จัดให้เดก็ได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกบัความถนัดและความสนใจของเดก็ 

   (๗) จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

   หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่ รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ กใ็ห้พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็รับเดก็กลับไปดูแล 

 
   มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้เดก็ซื้ อหรือเสพสรุาหรือบุหร่ี หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพ่ือการ

จ าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเดก็เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

เดก็และมีหนังสอืเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ท าทณัฑบ์น หรือ

มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน

สาธารณประโยชน์และอาจวางข้อก าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏบิัติข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตามมาตรา 

๔๔ วรรคสอง หรือวางข้อก าหนดอื่นใดเพ่ือแก้ไข หรือป้องกนัมิให้เดก็กระท าความผดิขึ้นอกีกไ็ด้ 

   หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเดก็ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 

๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน

สาธารณประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการ

คุ้มครอง สวัสดิภาพหรือในกรณพีนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อก าหนดให้เดก็ท างานบริการสงัคมหรือท างาน



 -๑๘- 

สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ 

ภายในหน่ึงร้อยยี่สบิวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

 
   มาตรา ๔๗ วิธกีารด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ีให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 
หมวด ๕ 

ผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเด็ก 

   

 
   มาตรา ๔๘ ในการด าเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความ

ประพฤติแก่เดก็ตามพระราชบญัญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เหน็ว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้ง

ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือก ากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ

จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสงัคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความ

เหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ โดยจะก าหนดสถานที่อยู่อาศัยของเดก็ที่อยู่ในการก ากับดูแล

ของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ด้วยกไ็ด้ 

   กรณีที่เดก็พ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟ้ืนฟูแล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควรกใ็ห้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นค าขอต่อ

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสงัคมสงเคราะห์ หรือ

บุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ได้ 

   การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกนิสองปี 

 
   มาตรา ๔๙ ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเกี่ยวกับเร่ืองความประพฤติ 

การศึกษา และการประกอบอาชีพแก่เดก็ที่อยู่ในการก ากบัดูแล 

   (๒) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเร่ืองการอบรมสั่งสอน

และเลี้ยงดูเดก็ที่อยู่ในการก ากบัดูแล 

   (๓) จัดท ารายงานและความเหน็เกี่ยวกบัสภาพความเป็นอยู่ของเดก็และของผู้ปกครอง

เสนอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ 

คณะกรรมการคุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือ

ด าเนินการต่อไป 

 



 -๑๙- 

   มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ เปิดเผยชื่อตัว 

ช่ือสกุล ภาพหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกบัตัวเดก็ ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสยีหายแก่ช่ือเสยีง 

เกยีรติคุณ หรือสทิธปิระโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงของเดก็หรือผู้ปกครอง 

  บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  นักสังคมสงเคราะห์ 

นักจิตวิทยา และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ล่วงรู้ ข้อมูลดังกล่าวเน่ืองในการ

ปฏบิัติหน้าที่ของตนด้วย โดยอนุโลม 

   ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูล

ที่เปิดเผยโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

 

 
หมวด ๖ 

สถานรบัเล้ียงเด็ก สถานแรกรบั สถานสงเคราะห ์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ 

และสถานพฒันาและฟ้ืนฟู 

   

 
   มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอ านาจจัดตั้ งสถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการ

จังหวัดมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูภายในเขตจังหวัดน้ัน 

   หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีอาจจัดตั้งและด าเนิน

กิจการได้เฉพาะสถานรับเลี้ ยงเดก็ โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีทราบ 

และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินการดังกล่าว 

 
   มาตรา ๕๒ ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ ยงเดก็ สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อ

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

   การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สญูหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และ

การเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้

เสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๕๓ ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการ

คุ้มครองเดก็กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเดก็จังหวัด ก ากบัดูแลและส่งเสริมสนับสนุน

การด าเนินงานของสถานรับเลี้ ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ

สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่รับผดิชอบ 



 -๒๐- 

   มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถาน

พัฒนาและฟ้ืนฟูจะต้องไม่ด าเนินกจิการในลักษณะแสวงหาก าไรในทางธุรกจิ และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิ

ภาพเป็นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา 

   การด าเนินงานของสถานที่ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

 
   มาตรา ๕๕ ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอน

ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ

ฟ้ืนฟู ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๕๖ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) รับตัวเดก็ที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพ่ือสบืเสาะและ

พินิจเดก็และครอบครัว วินิจฉัยก าหนดวิธกีารที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่

เดก็แต่ละคน ถ้าจ าเป็นอาจรับตัวเดก็ไว้ปกครองดูแลช่ัวคราวได้ไม่เกนิสามเดือน 

   (๒) สบืเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 

สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเดก็ที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ

ภาพรวมทั้งของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เดก็อาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเดก็ และ

มูลเหตุที่ท  าให้เดก็ตกอยู่ในสภาวะจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพ่ือรายงานไปยัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   (๓) จัดให้มีการตรวจสขุภาพกายและสขุภาพจิต พร้อมทั้งด าเนินการรักษาเยียวยาแก่

เดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล 

   (๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เคร่ืองนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัด

อาหารให้ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล 

   (๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้

เหมาะสมกบัวัยและสภาพของเดก็แต่ละคน 

    (๖) จัดส่งเดก็ที่ได้ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนา

และฟ้ืนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ให้

เหมาะสมกบัวัยและสภาพของเดก็แต่ละคน 

   (๗) มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ

เลี้ ยงดูและถ้าเหน็สมควรอาจยื่นค าขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้

คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็ตามมาตรา ๔๘ 

   (๘) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เดก็จ าต้องได้รับการ

สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 

   ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องด าเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับ

ผู้ปกครองก่อน ส่วนการจัดให้เดก็ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนา

และฟ้ืนฟู ให้ด าเนินการเป็นวิธสีดุท้าย 



 -๒๑- 

   มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเดก็ที่

จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู 

 
   มาตรา ๕๘ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล

ของสถานสงเคราะห์ให้เหมาะสมกบัเดก็แต่ละคน 

   (๒) จัดบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง 

   (๓) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เดก็ที่ออกจากสถาน

สงเคราะห์ไปแล้ว เพ่ือเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็ที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิ

ให้กลับไปสู่สภาพเดิม 

   การสบืเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้าเป็นกรณีที่เดก็ถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่ง

มีรายงานการสบืเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสบืเสาะและพินิจกไ็ด้ 

 
   มาตรา ๕๙ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมีอ านาจและหน้าที่ 

ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเดก็ที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

   (๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เดก็ที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

   (๓) แก้ไขความประพฤติ บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เดก็

ที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

   (๔) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เดก็ที่ออกจากสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพไปแล้ว 

 
   มาตรา ๖๐ ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูมีอ านาจและหน้าที่ 

ดังต่อไปน้ี 

   (๑) รับเดก็ที่จ าต้องได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครอง

ดูแล 

   (๒) ท าการสบืเสาะและพินิจเกี่ยวกบัเดก็และครอบครัวเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา

และฟ้ืนฟูเดก็แต่ละคน 

   (๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บ าบัดรักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ

จิตใจให้เหมาะสมแก่เดก็แต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล 

 
   มาตรา ๖๑ ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏบิัติงานในสถานรับเลี้ยงเดก็ 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ท าร้ายร่างกายหรือ



 -๒๒- 

จิตใจ กักขัง ทอดทิ้ ง หรือลงโทษเดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว้นแต่

กระท าเทา่ที่สมควรเพ่ืออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
   มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

 

 
หมวด ๗ 

การส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 

   

 
   มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว

ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาและตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
   มาตรา ๖๕ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ

นักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน เพ่ือด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่

ไม่สามารถน าตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสอืกไ็ด้ 

   เม่ือได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ

ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเดก็อกีชั้นหน่ึง 

   การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระท าเท่าที่สมควรเพ่ือการอบรมสั่งสอนตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

 
   มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดน้ีมีอ านาจด าเนินการเพ่ือส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปน้ี 

   (๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา 

นิสยัและสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 

   (๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน

ก าลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 



 -๒๓- 

   (๓) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 

   (๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้

นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ อกี 

   (๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ

แหล่งที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 

   (๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหมวดน้ี 

 
   มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ

ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ 

หรือยานพาหนะใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทติย์ขึ้นถึงพระอาทติย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือ

ท าการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ 

   ในการปฏบิัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และ

ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

   บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศใน

ราชกจิจานุเบกษา 

 

 
หมวด ๘ 

กองทุนคุม้ครองเด็ก 

   

 
   มาตรา ๖๘ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเดก็” เพ่ือเป็นทุน
ใช้จ่ายในการส่งเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ

ครอบครัวอุปถัมภ์ของเดก็ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
   มาตรา ๖๙ กองทุนประกอบด้วย 

   (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

   (๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   (๓) เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 

   (๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

   (๕) เงินหรือทรัพย์สนิที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดย

นิติกรรมอื่น 

   (๖) เงนิที่ริบจากเงินประกนัของผู้ปกครองที่ผดิทณัฑบ์นตามมาตรา ๓๙ 



 -๒๔- 

   (๗) ดอกผลที่เกดิจากเงินหรือทรัพย์สนิของกองทุน 

 
   มาตรา ๗๐ เ งินและดอกผลที่ กอง ทุนไ ด้ รับตามมาตรา ๖๙ ไ ม่ ต้องน าส่ ง

กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
   มาตรา ๗๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง

คณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกนิสามคน ในจ านวนน้ีต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน

สวัสดิการเด็กอย่างน้อยหน่ึงคน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
   มาตรา ๗๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดย

อนุโลม 

 
   มาตรา ๗๓ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

   (๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

   (๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพ่ือการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม

ความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนดหรือตามค าสั่งศาล 

   (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 

 
   มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ

จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
   มาตรา ๗๕ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน

จ านวนห้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้

ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเดก็ และการประเมินผล และให้

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการ

และเลขานุการ 



 -๒๕- 

   ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้

บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
   มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปน้ี 

   (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

   (๒) รายงานผลการปฏบิัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

   (๓) มีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียก

บุคคลใดมาช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 
   มาตรา ๗๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภายในหน่ึงร้อยยี่สบิวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

   ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วท ารายงาน

ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสบิวันนับ

แต่วันสิ้นปีบัญชีเพ่ือคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

   รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอ

ต่อรัฐสภาเพ่ือทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 
หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 

   

 
   มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่

เกนิสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
   มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกนิหกเดือน หรือปรับไม่เกนิหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
   มาตรา ๘๐ ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบิัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) 

หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเทจ็แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เม่ือถูกเรียกให้ส่ง

ตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 



 -๒๖- 

   ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยค าอัน

เป็นเทจ็ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง

เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค ากลับให้ข้อความจริงในขณะที่

การให้ถ้อยค ายังไม่เสรจ็สิ้น การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลน้ันให้เป็นอนัระงับไป 

 
   มาตรา ๘๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก าหนด 

หรือห้ามเข้าใกล้ตัวเดก็ตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น

บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
   มาตรา ๘๒ ผู้ใดจัดตั้ งหรือด าเนินกิจการสถานรับเลี้ ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาต

หรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึง

หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

   ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงได้ยื่นค าขออนุญาตหรือยื่นค าขอต่อใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลน้ันให้เป็นอนัระงับไป 

 
   มาตรา ๘๓ เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเดก็ สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง

เดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

   ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงได้ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าแนะน าของ

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ แล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อ

บุคคลน้ันให้เป็นอนัระงับไป 

  
   มาตรา ๘๔ ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูโดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
   มาตรา ๘๕ ผู้ใดกระท าการอนัเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียน

หรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน

สามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
   มาตรา ๘๖ ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติหน้าที่ตามมาตรา 

๖๗ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 -๒๗- 

บทเฉพาะกาล 

   

 
   มาตรา ๘๗ ให้สถานรับเลี้ ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพเดก็ของหน่วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ 

๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ด าเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ

เป็นสถานรับเลี้ ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติ

น้ี 

 
   มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัย

อ านาจตามความในประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และ

ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่

ไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ

ค าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทกัษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -๒๘- 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบันที่ 

๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

สมควรก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้ น เพ่ือให้เด็กได้รับการ

อุปการะเลี้ ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน

ครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เดก็ถูกทารุณกรรม ตกเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครอง

เด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้ น เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ จึงจ าเป็นต้อง

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


