
 

 

   พระราชบญัญัต ิ

  คุมครองเดก็ 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

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

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

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
 



“เด็ก”  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวย

การสมรส 

“เด็กเรรอน”  หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไมเล้ียงดูหรือไมสามารถ

เล้ียงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอ

สวัสดิภาพของตน 

“เด็กกําพรา”  หมายความวา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมปรากฏบิดามารดาหรือไม

สามารถสืบหาบิดามารดาได 

“เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก”  หมายความวา เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหยา

ราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรือ

กําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

“เด็กพิการ”  หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา หรือจิตใจ ไมวา

ความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดข้ึนภายหลัง 

“เด็กที่เส่ียงตอการกระทําผิด”  หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่ประกอบอาชีพ

หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดีหรืออยูใน

สภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรียน”  หมายความวา เด็กซ่ึงกําลังรับการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักศึกษา”  หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาอยูใน

สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“บิดามารดา”  หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม 

“ผูปกครอง”  หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครองตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเล้ียงแมเล้ียง ผูปกครองสวัสดิภาพ นายจาง ตลอดจนบุคคล

อ่ืนซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยูดวย 

“ครอบครัวอุปถัมภ”  หมายความวา บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร 

“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ”  หมายความวา การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือพัฒนาเด็ก

ตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

 



 

“ทารุณกรรม”  หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ จนเปนเหตุใหเด็ก

เส่ือมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอเด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือ

ประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะ

ยินยอมหรือไมก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ”  หมายความวา การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลและนํามา

วิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เก่ียวของกับ

บุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

“สถานรับเลี้ยงเด็ก”  หมายความวา สถานที่รับเล้ียงและพัฒนาเด็กท่ีมีอายุไมเกินหกปบริบูรณ และ

มีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไมเก่ียวของเปนญาติกับเจาของหรือผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้ 

ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

“สถานแรกรับ”  หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการช่ัวคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก

และครอบครัว เพ่ือกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย 

“สถานสงเคราะห”  หมายความวา สถานที่ใหการอุปการะเล้ียงดูและพัฒนาเด็กที่จําตองไดรับการ

สงเคราะห ซึ่งมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป 

“สถานคุมครองสวัสดิภาพ”  หมายความวา สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ เพ่ือแกไขความ

ประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 

“สถานพัฒนาและฟนฟู”  หมายความวา สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จัดข้ึนเพื่อใหการ

บําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพ

แกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปนกรณีพิเศษ 

“สถานพินิจ”  หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและ

ครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน”  หมายความวา กองทุนคุมครองเด็ก 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 



“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก

ผูวาราชการจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและ

หมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๕  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและ

ครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมีอํานาจพจิารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

   

มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการ

สูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรม

สุขภาพจิต อธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจาก

ภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณซึ่งมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการ

เด็กมาไมนอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่ง

ปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๘  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทําหนาท่ีเปน

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 

(๒)  ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เก่ียวของในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

(๓)  พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ

สงเสริมความประพฤติเด็ก 

(๔)  รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย

รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่เก่ียวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๕)  ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 



มาตรา ๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตตองไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

(๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

(๕)  เปนบุคคลลมละลาย 

(๖)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๗)  ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหรัฐมนตรีแตงตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยู

ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม หรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 



มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการ

สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี ้

(๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 

(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 

(๕)  วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่

(๖)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดาน

การศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือ

สถานที่ที่เก่ียวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 

(๗)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการคุมครองเด็ก

กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและเสนอแนะในการปองกันและแกไข

ปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 

(๘)  ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน โดย

อนุโลม 

 

 

 

 



มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานัก

การแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญซึ่งมี

ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมี

ผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดย

มีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการสังคมไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

กรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ อัยการ

จังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับ

การตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาล

เยาวชนและครอบครัว ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้ง

จากขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ และ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม

สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละ

หนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปน

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้ งขาราชการในจังหวัดนั้นไม เกินสองคนเปน

ผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปน

อํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณ ี



มาตรา ๑๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการประชุมและการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็ก

จังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดมี

อํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ

สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี ้

(๒)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานดาน

การศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบใน

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือ

สถานที่ที่เก่ียวของกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายใน

เขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณ ี

(๓)  กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขต

กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณ ี

(๔)  จัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กในเขต

กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการจัดการ

ทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๕)  ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ 

(๖)  เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําช้ีแจงจากผูที่เก่ียวของเพื่อประกอบการ

วินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห และสงเสริมความ

ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(๘)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและอนุกรรมการเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 



หมวด ๒ 

การปฏิบัตติอเด็ก 

   

มาตรา ๒๒  การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมให

มีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็ก

หรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๓  ผูปกครองตองใหการอุปการะเล้ียงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในความ

ปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวา

มาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของตนมิให

ตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 

มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน

หัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยูในเขตพื้นที่ที่

รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ 

แลวรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ

คุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๕  ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี ้

(๑)  ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่รับจางเล้ียงเด็กหรือท่ี

สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 

(๒)  ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือใหการเลี้ยงดูที่

เหมาะสม 

(๓)  จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนนาจะเกิดอันตรายแก

รางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๔)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 

(๕)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 



มาตรา ๒๖  ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมหามมิใหผูใด

กระทําการ ดังตอไปนี้ 

(๑)  กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๒)  จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่อยูในความดูแล

ของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๓)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมี

ความประพฤติเส่ียงตอการกระทําผิด 

(๔)  โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กใหแกบุคคลอื่นที่

มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว 

(๕)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไปเปนขอทาน เด็ก

เรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวยประการใดอันเปนการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

(๖)  ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจมี

ผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 

(๗)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือใหกระทําการใดเพื่อ

แสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะ

เปนการทารุณกรรมตอเด็ก 

(๘)  ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลนการพนัน สถาน

คาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 

(๙)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะ

ลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(๑๐)  จําหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทางการแพทย 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตามกฎหมายนั้น 

มาตรา ๒๗  หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใด ซึ่ง

ขอมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ

ประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 



มาตรา ๒๘  ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรม ส่ังสอน และ

พัฒนาเด็กไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความ

เจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการ

สงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปองกันมิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

พนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๙  ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตาม

หมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักชา 

แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว

รักษาพยาบาล ครู อาจารย หรือนายจาง ซึ่งมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตองรายงานใหพนักงาน

เจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิ

ชักชา หากเปนที่ปรากฎชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมตอง

รับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ตามหมวด ๓ 

และหมวด ๔ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระ

อาทิตยตกเพ่ือตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเล้ียงดูโดยมิชอบ 

แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็กอาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไป

สถานที่อ่ืนซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได 

(๒)  ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ 

ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจนําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงาน

เจาหนาที่ เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิชักชา 

แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวาสิบสองชั่วโมงไมได เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตาม (๖) ระหวาง

ที่เด็กอยูในความดูแลจะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล 

(๓)  มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความ

เปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก 

 



(๔)  ออกคําส่ังเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจาของหรือผู

ครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครองหรือผูดูแล

สถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความ

เปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให 

(๕)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจางของเด็ก สถานศึกษา

ของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกเพื่อสอบถามบุคคล

ที่อยูในที่นั้นๆ และรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู 

อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖)  มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแลและอุปการะเลี้ยง

ดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗)  ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมีการสงเด็กไปยังสถานแรกรับ

หรือหนวยงานที่เก่ียวของเมื่อมีการรองขอ 

เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและไดรับการศึกษา

อยางเหมาะสม และกอนที่จะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง

สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากับผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทย

กอนเทาที่สามารถกระทําได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอนและให

บุคคลที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเษกษา 

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา 

 

 

 

 

 



หมวด ๓ 

การสงเคราะหเด็ก 

   

มาตรา ๓๒  เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 

(๑)  เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 

(๒)  เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

(๓)  เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก กักขัง พิการ ทุพพล

ภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรคประสาท 

(๔)  เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผลกระทบตอ

พัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๕)  เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมีความประพฤติเส่ือมเสียในทางศีลธรรมอันดี

หรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

(๖)  เด็กพิการ 

(๗)  เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 

(๘)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับ

แจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กท่ีพึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ ใหพิจารณาใหการ

สงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี ้

(๑)  ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กเพ่ือให

สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓ 

(๒)  มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดู

ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตาม (๑) ได 

(๓)  ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวาดวยการรับเด็กเปน

บุตรบุญธรรม 



(๔)  สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอม

รับเด็กไวอุปการะ 

(๕)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

(๖)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 

(๗)  สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝกหัด

อาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น 

ที่ยินยอมรับเด็กไว 

วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด และไมวากรณี

ใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง ความ

ยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอย

สองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความยินยอมโดยไมมีเหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ ปลัดกระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผูเช่ียวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทย

กอน 

ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะห

เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปล่ียนแปลงไปอาจจะขยายหรือยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็

ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหพนักงานเจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยู

ในความปกครองของผูปกครองโดยมิชักชา 

ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวาสามารถ

ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ส่ังใหเด็กพนจากการ

สงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวายังไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะห

ก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพที่จําเปนจะตองไดรับ

การสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจสั่งใหบุคคลนั้นไดรับการสงเคราะห

ตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการสงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมิไดคัดคาน

ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี อาจสั่งใหสงเคราะหบุคคลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร 

แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 

 



มาตรา ๓๔  ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนา

และฟนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะหได 

กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการ

สงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่เหมาะสม

กับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยังสถานแรกรับกอนก็ได 

กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟู

เด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเก่ียวกับเด็กตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม

วรรคสองตอไป 

มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น

เด็กท่ีพึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙  ใหสอบถาม

เพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจสุขภาพหรือเปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจ

รักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตาม

มาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดใหพยายามดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหาก

ปรากฎวาสภาพครอบครัวหรือส่ิงแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตองให

การคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได 

มาตรา ๓๖  ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ(๖) หากปรากฎวา

เปนเด็กที่เส่ียงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด 

แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ได 

มาตรา ๓๗  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับตัวเด็กไวตาม

มาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว และ

เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กแตละคนพรอมดวยประวัติไปยังปลัดกระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดส่ังการตามที่

เห็นสมควรตอไป 

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดส่ังใหเด็กเขารับการสงเคราะหโดย

ผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็นดวยกับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 

๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้น

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําส่ัง 



มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มีพฤติการณนาเชื่อวาจะให

การเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให

คําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ แลวแตกรณี เพ่ือเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไม

กระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควร

แกฐานานุรูป แตจะเรียกประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันเปนของกองทุน

คุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 

การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและประโยชน

สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

 

 

 

หมวด ๔ 

การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

   

มาตรา ๔๐  เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 

(๑)  เด็กที่ถูกทารุณกรรม 

(๒)  เด็กที่เส่ียงตอการกระทําผิด 

(๓)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๑  ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กใหรีบแจง

หรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔ 

เม่ือพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเช่ือวามีการกระทําทารุณ

กรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพ่ือคุมครองสวัสดิ

ภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 



การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครองและไมตอง

รับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๒  การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ตองรีบจัดใหมีการ

ตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตองสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและ

ครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนไดหรือถา

จําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพ

จิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู 

การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่งระหวางการ

สืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ดวัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปน

และสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือมี

คําส่ังขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกินสามสิบวันก็ได 

มาตรา ๔๓  กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ถามีการฟอง

คดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ก็ใหศาลที่พิจารณาคดี

นั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือหามเขาใกลตัวเด็กในระยะที่ศาล

กําหนด เพ่ือปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้นทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และ

มาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 

หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเช่ือวาจะมีการกระทําทารุณ

กรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม

มาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือออกคําส่ังมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนด

มาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันดวยก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครองเด็กมิใหถูก

กระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําส่ังใหตํารวจจับกุมผูที่เช่ือวาจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมี

กําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 

การพิจารณาออกคําส่ังหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน

สําคัญ 

 

 

 



มาตรา ๔๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น

หรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและดําเนินการหาขอเท็จจริงเก่ียวกับตัวเด็ก 

รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยู การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพ่ือทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวาจําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือ

สถานพัฒนาและฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือ

พิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 

ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นวาเด็ก

จําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถาเห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไป

ยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแก

ผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ 

หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือรวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวาง

ขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเส่ียงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับ

เด็กไปปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 

(๑)  ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตนไมสมควร 

(๒)  ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุจําเปนหรือไปกับ

ผูปกครอง 

(๓)  ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไปในทางเสื่อมเสีย 

(๔)  ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 

(๕)  จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความสนใจของเด็ก 

(๖)  จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 

(๗)  จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม 

หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ

พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่

คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 

 

 



มาตรา ๔๕  หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพ่ือการจําหนายหรือ

เสพสุราหรือบุหร่ี หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพ่ือทราบขอมูลเก่ียวกับเด็กและมีหนังสือเรียก

ผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือน ใหทําทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและ

ระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตอง

ปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอ่ืนใดเพื่อแกไข หรือปองกันมิใหเด็ก

กระทําความผิดขึ้นอีกก็ได 

หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับการคุมครอง สวัสดิ

ภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนตาม

มาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน

รับทราบคําส่ัง 

มาตรา ๔๗  วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 

 

หมวด ๕ 

ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

   

มาตรา ๔๘  ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติแกเด็ก

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพ่ือ

กํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงาน

เจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก โดยจะ

กําหนดสถานที่อยูอาศัยของเด็กที่อยูในการกํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได 

 



กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวา

ราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสม

เปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได 

การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป 

มาตรา ๔๙  ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  เย่ียมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเก่ียวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา และ

การประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 

(๒)  เย่ียมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเก่ียวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดู

เด็กที่อยูในการกํากับดูแล 

(๓)  จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของผูปกครองเสนอตอ

ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครอง

เด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตอไป 

มาตรา ๕๐  หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยชื่อตัว ช่ือสกุล 

ภาพหรือขอมูลใดๆ เก่ียวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิ

ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และผูมี

หนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวย โดย

อนุโลม 

หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางส่ือมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูลท่ีเปดเผย

โดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

 

 

 

 

 



หมวด ๖ 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานพฒันาและฟนฟ ู

   

มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจจัดตั้งสถานรับ

เล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 

หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนินกิจการได

เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบ และใหปลัดกระทรวง

หรือผูวาราชการจังหวัดแนะนําหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการดังกลาว 

มาตรา ๕๒  ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับใบอนุญาตตอปลัดกระทรวงหรือผูวา

ราชการจังหวัด แลวแตกรณ ี

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุใบอนุญาต การ

ขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๕๓  ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็ก

กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสถาน

รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ที่

รับผิดชอบ 

มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู

จะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมีผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและ

บังคับบัญชา 

การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

มาตรา ๕๕  ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอนผูปกครองสวัสดิ

ภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๕๖  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพ่ือสืบเสาะและพินิจเด็ก

และครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปน

อาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลช่ัวคราวไดไมเกินสามเดือน 

(๒)  สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กท่ีจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพรวมทั้งของ

ผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูใน

สภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ เพ่ือรายงานไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๓)  จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษาเยียวยาแกเด็กที่อยูใน

ความปกครองดูแล 

(๔)  จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารใหถูก

อนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 

(๕)  จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแลใหเหมาะสมกับวัย

และสภาพของเด็กแตละคน 

(๖)  จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถานพัฒนาและฟนฟู 

โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัยและ

สภาพของเด็กแตละคน 

(๗)  มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูและถา

เห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก

ตามมาตรา ๔๘ 

(๘)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตองไดรับการสงเคราะห

หรือคุมครองสวัสดิภาพ 

ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับผูปกครองกอน 

สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ใหดําเนินการเปน

วิธีสุดทาย 

มาตรา ๕๗  ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและสถานคุมครองสวัสดิ

ภาพที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดูแลใหมีการรับเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะห

หรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงด ู



มาตรา ๕๘  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) 

(๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑)  จัดการศึกษา อบรม ส่ังสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลของสถาน

สงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 

(๒)  จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 

(๓)  สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กท่ีออกจากสถานสงเคราะหไป

แลว เพ่ือเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถานสงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงาน

การสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได 

มาตรา ๕๙  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 

(๒)  จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 

(๓)  แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจแกเด็กท่ีอยูใน

สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

(๔)  สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจากสถานคุมครอง

สวัสดิภาพไปแลว 

มาตรา ๖๐  ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  รับเด็กที่จําตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไวปกครองดูแล 

(๒)  ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและฟนฟู

เด็กแตละคน 

(๓)  จัดการศึกษา ฝกอบรม ส่ังสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจให

เหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล 

 

 



มาตรา ๖๑  หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ทํารายรางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง 

หรือลงโทษเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอน

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหนา ท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ ได รับมอบหมายจาก

ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

 

หมวด ๗ 

การสงเสริมความประพฤตนิักเรียนและนกัศึกษา 

   

มาตรา ๖๓  โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให

คําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพ่ือสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความ

รับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔  นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๕  นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพ่ือ

ดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจา

หรือเปนหนังสือก็ได 

เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูบริหาร

โรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือส่ังสอนเด็กอีกช้ันหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่

รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖  พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา ดังตอไปนี ้



(๑)  สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เก่ียวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ

สติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔ 

(๒)  เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกําลังศกึษา

อยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 

(๓)  ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 

(๔)  เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือ

นักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก 

(๕)  สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูง

นักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 

(๖)  ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ หรือพนักงาน

เจาหนาที่อ่ืนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี ้

มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ

ของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ใน

ระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ เพ่ือทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน และใหบุคคลที่

เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด ๘ 

กองทุนคุมครองเด็ก 

   

มาตรา ๖๘  ให รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพ่ือเปนทุนใชจายในการ

สงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตาม

พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๖๙  กองทุนประกอบดวย 

(๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๔)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น 

(๖)  เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙ 

(๗)  ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

มาตรา ๗๐  เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปน

รายไดแผนดิน 

มาตรา ๗๑  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน

สํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคน ในจํานวนนี้ตอง

เปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งเก่ียวของกับงานดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรอง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๗๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา 

๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 



มาตรา ๗๓  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติ

เด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําส่ังศาล 

(๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการ

กองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๗๕  ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวนหาคน 

ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูความสามารถ

และประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง โดย

อนุโลม 

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 

(๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 

(๓)  มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมา

ช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 

 

 

 

 



มาตรา ๗๗  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงานผลการสอบ

และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพ่ือ

คณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําเสนอตอรัฐสภา

เพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

หมวด ๙ 

บทกําหนดโทษ 

   

มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่น

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๐  ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไมยอม

สงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เม่ือถูกเรียกใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือใหถอยคําอันเปนเท็จตอ

พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง

หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับใหขอความจริงในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดําเนิน

คดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 

มาตรา ๘๑  ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขตกําหนด หรือหาม

เขาใกลตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

 



มาตรา ๘๒  ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน

หรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาตหรือย่ืนคําขอตอใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 

มาตรา ๘๓  เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห 

สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือ

ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงาน

เจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอนัระงบั

ไป 

มาตรา ๘๔  ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๕  ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนใหนักเรียนหรือ

นักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

 

 



บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๘๗  ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก

ของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก

รับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

ความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังตามพระราชบัญญัตินี ้

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบันที่ ๑๓๒ ลง

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ

ประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กให

เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริม

ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็ก

ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

เกียรติกอง/กาญจนา/พงษพิลัย แกไข 

พงษพิลัย/อนุกูล/แกไข 

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 

วาทินี/โสรศ/ปรับปรุง 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
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