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ค ำน ำ 
 
 

    ส ำหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส ำหรับต ำแหน่งนักสังคมสงเครำะห์ ส ำนักงำนพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เล่มนี้ ทำงสถำบัน   THE BEST CENTER และฝ่ำย
วิชำกำรของสถำบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้ส ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขันฯ
ในคร้ังนี้ 
 
                        ทำงสถำบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำหนังสือ 
เล่มนี้ขึ้นมำ ภำยในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนท่ีก ำหนดในกำรสอบ เจำะข้อสอบทุกส่วน พร้อม 
ค ำเฉลยอธิบำย มำจัดท ำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพือ่ให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่ำนล่วงหน้ำ มีควำม 
พร้อมในกำรท ำข้อสอบ 
 
                         ท้ำยนี้ คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณทำงสถำบัน THE BEST CENTER ท่ีได้ให้กำร 
สนับสนุนและมสี่วนร่วมในกำรจัดท ำต้นฉบับ ท ำให้หนังสือเล่มนี้สำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็น  
เล่มได้  พร้อมกันนี้คณะผู้จัดท ำขอนอ้มรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังควำม 
คิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพือ่ท่ีจะน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น  
 

 
 
 
 
 

  ขอให้โชคดีในกำรสอบทุกท่ำน 
ฝ่ำยวิชำกำร 

สถำบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ประวัติกระทรวง 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอ
ภาคในสังคม การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนโดยรวมส่วน
ราชการด้านนโยบายและการปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 1.กรมประชาสงเคราะห์ สงักัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 2.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 
 3.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) 
 4.สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กองพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน 

 5.การเคหะแหง่ชาติ (กคช.) 
 6.สังกัดกระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
 7.สังกัดกระทรวงการคลัง 
 เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นองค์การและกลไก
ด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงูอายุ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต ให้มกีารพิทักษ์และคุ้มครองสทิธิตามกรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบรหิารให้เปน็ระบบจากภาคี
ทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

วิสัยทัศน์ 

 สร้างสงัคมดี คนมีคุณภาพ 

พันธกิจ 

 1.พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมภีูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2.สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

 3.พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบรหิารจัดการด้านการพัฒนาสังคม 

 4.จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพือ่ให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความ
มั่นคงในชีวิต 

ค่านิยมองค์การ 

 อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อ านวยประโยชน์สุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอือ้ต่อการพฒันาคนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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 2.สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 3.ส่งเสรมิภาคีเครอืข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 

 4.ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้น าทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 - 2564 

วิสัยทัศน์ 

 ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 

พันธกิจ 

 1.เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทีส่ามารถ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทยและสังคมโลก 

 2.บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 3.พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม 

 4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสังคมเพือ่ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างฉับพลัน 

ค่านิยมองค์การ 

 อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อ านวยประโยชน์สุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 2.ส่งเสรมิ สนับสนุนการบริหารงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่แบบ
บูรณาการ 

 3.บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

 

นางพัชรี อาระยะกุล 

ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
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ภารกิจ/อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง 

 ภารกิจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และ แปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรพัยากรและบรหิารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 1.พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ และแปลงไปสูก่ารปฏิบัติ รวมทัง้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และแผนตาม
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 2.พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3.พัฒนาวิชาการและมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาพรวม ของประเทศ และ
การเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม 

 4.พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ ก ากับ ติดตามผล 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสยีหายจากการค้ามนุษย์ 
และบริหารจัดการกองทุนเพือ่การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 5.ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง รับเรื่องราวร้องทกุข์ ที่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวง และการให้ความชวยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงัคม 

 6.ก ากับ เรง่รัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

 7.จัดสรรและบรหิารทรัพยากรของกระทรวง 
 8.ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 9.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์ข้อมลูกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ
ให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

 10.พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากรของกระทรวงและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องตามอ านาจ หน้าที่ตามกฎหมาย 

 11.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ตัว
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่าง
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พระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

_______________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเดก็  
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓  ให้ยกเลกิ 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึง่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไมร่วมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วย

การสมรส 
“เด็กเรร่่อน” หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไมเ่ลี้ยงดูหรือไม่สามารถ

เลี้ยงดูได ้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเรร่่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มพีฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิดอันตรายต่อ
สวัสดิภาพของตน 

“เด็กก าพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เดก็ที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่
สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

 “เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก” หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหย่า
ร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความล าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือ
ก าลังความสามารถและสติปัญญา หรอืเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
___________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๕ ก/หนา้๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

ตัว
อย
่าง
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 “เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ ไม่ว่า
ความบกพร่องน้ันจะมีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลงั 

“เด็กที่เสีย่งต่อการกระท าผิด” หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไมส่มควร เด็กที่ประกอบอาชีพ
หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรอือยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย  ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรอืเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรอืเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“บิดามารดา” หมายความว่า บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น
ซึ่งรับเดก็ไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึง่เด็กอาศยัอยู่ด้วย 

“ครอบครัวอุปถัมภ”์ หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดอูย่างบุตร 
“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสัง่สอน หรือพัฒนาเด็ก

ตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้

เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระท าหรือ
ประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันด ี ทั้งน้ี ไม่ว่าเด็กจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและน ามา
วิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลและครอบครัวของบุคคลน้ัน 

“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ และมี
จ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกีย่วข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถานรับเลี้ยงเดก็ดังกล่าว  ทั้งน้ี 
ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการช่ัวคราวเพื่อสืบเสาะและพินิจ
เด็กและครอบครัว เพื่อก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่ เหมาะสมแกเ่ด็กแต่ละราย 

“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่ จ าต้องได้รับ
การสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 

“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแกไ้ขความ
ประพฤติ บ าบัด รักษา และฟื้นฟสูมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พงึได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

“สถานพัฒนาและฟื้นฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพื่อให้การ 
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บ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการฝึกอบรมอาชีพ 
แก่เด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดภิาพเป็นกรณีพิเศษ 

“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจ
และคุ้มครองเดก็และเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนของแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเดก็ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากผู้ว่าราชการจังหวัด 
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ

หมายความรวมถึงผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา ๕  ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยการ

จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดท าการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ให้ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๖[๒]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงน้ัน 

กฎกระทรวงหรอืระเบียบน้ัน เมือ่ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 
______________ 

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรม 
___________ 
[๒] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สุขภาพจิต อธิบดผีู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตัง้จากผู้เช่ียวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชน
อย่างน้อยวิชาชีพละหน่ึงคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมา
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ์ึง่ปลัดกระทรวง
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่เกิน

สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้ 
มาตรา ๘  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าหน้าที่เป็น

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็ก 
(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และ

ส่งเสริมความประพฤตเิด็ก 
(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และสง่เสริมความประพฤติเดก็ของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรอืตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่พ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอกีได้ แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน 
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสือ่มเสียหรอืหยอ่น

ความสามารถ 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ 
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(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มเีหตุอันสมควร  
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมไิด้มีการแต่งตัง้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม ่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขาด 

มาตรา ๑๔  คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพือ่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดภิาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 
(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๖) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยง
เด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็กทัง้ของรัฐและเอกชน 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รวมทั้งให้ค าแนะน าและเสนอแนะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็กในกรงุเทพมหานครและระดับ
จังหวัด 

(๘) ด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
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ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน โดย
อนุโลม  

มาตรา ๑๖[๓]  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน และผู้อ านวยการ
ส านักอนามัย เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เช่ียวชาญซึ่งมี
ประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดยจะต้องมี
ผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหน่ึงคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีกสองคน 
โดยมีผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักสวัสดิการสังคมไม่เกินสอง

คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน 
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศกึษา 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บงัคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้แทน
ศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดน้ันไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด หรอืผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตัง้จากข้าราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดน้ันไม่มีสถานพินิจ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัง้จากผู้เช่ียวชาญ
ซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพละสองคน โดย
จะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหน่ึงคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็กอีก
สองคน โดยมีพฒันาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม 
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดน้ันไม่เกินสองคนเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้ 
มาตรา ๑๘  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับการ

ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ให้เป็น 
_________ 
[๓] มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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อ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
มาตรา ๑๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัด โดยอนุโลม  

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุม้ครองเด็กจังหวัดมี
อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยง
เด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่
เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชนภายในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๓) ก าหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรอืเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และสง่เสริมความประพฤติเดก็ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการจัดการทุน
ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบรหิารกองทุน 

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเดก็โดยมิชอบ 
(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอค าช้ีแจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และส่งเสริมความ

ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
(๘) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
หมวด ๒ 

การปฏิบัติต่อเด็ก 
___________________ 

มาตรา ๒๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญและ
ไม่ให้มีการเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

การกระท าใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
เด็กหรือไม่ ใหพ้ิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ตัว
อย
่าง



คู่มอืสอบนกัสงัคมสงเคราะห ์สนง.พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัระยอง 13 

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

มาตรา ๒๓  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ
ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิ
ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ  

มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผูอ้ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผูเ้ป็น
หัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรอืผู้บรหิารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรอืไม่ก็ตาม รวมทั้งมอี านาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยู่ในเขต
อ านาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรอื
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และให้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดยีวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบญัญัติน้ี  

มาตรา ๒๕  ผู้ปกครองตอ้งไม่กระท าการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรอืไว้กับบุคคลทีร่ับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่

สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 
(๒) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดภิาพหรือให้การเลี้ยงดูที่

เหมาะสม 
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ใหส้ิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่

ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 
(๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ  
มาตรา ๒๖  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรอืไม ่ห้ามมิให้ผู้ใด

กระท าการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของ

ตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
(๓) บังคับ ขูเ่ข็ญ ชักจูง สง่เสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรอืน่าจะท าให้เด็กมี

ความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่

ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือไดร้ับอนุญาตจากทางราชการแล้ว 
(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็ก

เร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระท าผิด หรือกระท าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมี 
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ผลกระทบต่อการเจรญิเติบโต หรือขัดขวางตอ่พัฒนาการของเดก็ 
(๗) บังคับ ขูเ่ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เดก็เล่นกีฬาหรือให้กระท าการใดเพื่อ

แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรอืพัฒนาการของเด็กหรือมี
ลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถาน
ค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 

(๙) บังคับ ขูเ่ข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรอืยินยอมให้เดก็แสดงหรือกระท าการอันมีลักษณะ
ลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด 

(๑๐) จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือใหสุ้ราหรือบหุรี่แก่เดก็ เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมาย

น้ัน  
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด ซึง่

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรอืผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ช่ือเสยีง เกียรติคุณ หรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรอืผู้อื่นโดยมิชอบ 

มาตรา ๒๘  ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม  สั่งสอน และ
พัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระท าการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวางต่อความ
เจริญเติบโตหรือพฒันาการของเด็กหรือให้การเลีย้งดโูดยมิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรอืถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๒๙  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดภิาพ
ตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจ หรอืผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็ตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า 

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้าง จะต้องรายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจทราบโดยมิชักช้า หาก
เป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถกูทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตราน้ี เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมไดร้ับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพง่ ทางอาญาหรอืทางปกครอง  

มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๓ 
และหมวด ๔ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึง
พระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยงดโูดยมิ
ชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าหากไม่ด าเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ หรือถูก 
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น าพาไปสถานที่อื่นซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระอาทิตย์ตกได ้
(๒) ซกัถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจ าต้องไดร้ับการสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจน าตัวเด็กไปยังที่ท าการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบข้อมูลเกีย่วกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลทีเ่ด็กอาศัยอยู่  ทั้งน้ี จะต้องกระท าโดยมิ
ชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองช่ัวโมงไม่ได้  เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏิบัติตาม (๖) 
ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บป่วยจะต้องให้การรักษาพยาบาล 

(๓) มีหนังสอืเรียกผู้ปกครอง หรือบคุคลอื่นใดมาให้ถ้อยค าหรอืข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสภาพความ
เป็นอยู่ ความประพฤต ิสุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก นายจ้างหรือผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ที่เด็กท างานหรือเคยท างาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานศึกษา
ที่เด็กก าลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ 
การศึกษา การท างาน หรอืความประพฤติของเด็กมาให้ 

(๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษา
ของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพือ่สอบถาม
บุคคลที่อยู่ในที่น้ัน ๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว การ
เลี้ยงด ูอุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะน าหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะเลี้ยง
ดูเด็กในทางที่ถูกต้อง เพื่อใหเ้ด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗) ท ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพือ่มอบให้แกส่ถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยงัสถานแรกรับ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมือ่มีการร้องขอ 

เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู จะต้องปรกึษากับผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และ
การแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระท าได ้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

หมวด ๓ 
การสงเคราะห์เด็ก 

__________ 
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มาตรา ๓๒  เด็กที่พงึได้รับการสงเคราะห์ ได้แก ่
(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเดก็ก าพร้า 
(๒) เดก็ที่ถูกทอดทิง้หรือพลัดหลง ณ ที่ใดทีห่น่ึง 
(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดไูด้ด้วยเหตุใด  ๆเช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ ทพุพล

ภาพ เจ็บป่วยเรื้อรงั ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิง้ร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 
(๔) เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อ

พัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเดก็ที่อยู่ในความปกครองดูแล 
(๕) เด็กที่ไดร้ับการเลีย้งดูโดยมิชอบ ถกูใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์โดย

มิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอัน
ดีหรือเป็นเหตุใหเ้กิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 
(๗) เด็กที่อยู่ในสภาพยากล าบาก 
(๘) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องไดร้ับการสงเคราะห์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับ

แจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์
ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลีย้งดูเด็กเพื่อให้
สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา ๒๓ 

(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไมเ่กินหน่ึงเดือน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตาม (๑) ได ้

(๓) ด าเนินการเพื่อให้เด็กไดเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรม 

(๔) ส่งเดก็เข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภห์รือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและยินยอม
รับเด็กไว้อุปการะ 

(๕) สง่เด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
(๖) สง่เด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
(๗) ส่งเดก็เข้าศึกษาหรือฝกึหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือฝึกหัด

อาชีพในสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือส่งเด็กเข้าศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนา
อื่น ที่ยินยอมรับเดก็ไว้ 

วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด และไม่ว่า
กรณีใด  ๆการด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ความ
ยินยอมดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย
สองคน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มเีหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได ้ให้
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ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าว
ได้  ทั้งน้ี ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟงัรายงานและความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในสาชาวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์เดก็ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่นระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบด าเนินการจัดให้เด็กสามารถ
กลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 

ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงใหเ้ห็นว่าสามารถ
ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่งให้เด็กพ้นจากการ
สงเคราะห์และมอบตัวเดก็ให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได ้แม้ว่ายังไม่ครบก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์ก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่จ าเป็น
จะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสัง่ให้บคุคลน้ันได้รับ
การสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์กไ็ด้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องใหก้ารสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลน้ันมิได้
คัดค้าน ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลน้ันต่อไปตามความจ าเป็นและ
สมควร แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลน้ันมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์  

มาตรา ๓๔  ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน
พัฒนาและฟื้นฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้ 

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่เหมาะสม
กับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได ้

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนา
และฟื้นฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามวรรคสองต่อไป  

มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบเห็น
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้สอบถามเพื่อ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจ าต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทาง
ร่างกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ 
และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามด าเนินการเพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็ว แต่หากปรากฏว่าสภาพ
ครอบครัวหรือสิง่แวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่เด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแกเ่ด็กตามหมวด ๔ กไ็ด ้ 
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มาตรา ๓๖  ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏว่าเป็น
เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่
กรณี มีอ านาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ได้  

มาตรา ๓๗  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูได้รับตัวเด็กไว้ตาม
มาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ให้ผู้ปกครองสวัสดภิาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุม้ครองสวัสดภิาพเด็กแต่ละคนพรอ้มด้วยประวัติไปยงัปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสัง่การตามที่เห็นสมควร
ต่อไป  

มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์
โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับก าหนดระยะเวลาตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสาม หรอืกรณีที่ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่ได้รับการปฏิเสธจาก
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี ่ผู้ปกครองย่อมมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ 
ในเขตท้องที่น้ันภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง  

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าจะให้การ
เลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้ค าแนะน า
แก่ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอหรือ
ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เพื่อเรียกผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่าจะไม่กระท าการใดอันมี
ลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก และให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะ
เรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี ถ้ากระท าผิดทัณฑ์บนให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุม้ครองเด็กตาม
มาตรา ๖๙ 

การให้ค าแนะน าหรือการเรียกประกันให้ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ  

หมวด ๔ 
การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

____________ 
มาตรา ๔๐  เด็กที่พงึได้รับการคุม้ครองสวัสดภิาพ ได้แก่ 
(๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
(๒) เดก็ที่เสีย่งต่อการกระท าผิด 
(๓) เด็กที่อยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุม้ครองสวัสดภิาพตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๔๑  ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเช่ือว่ามีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็กให้รีบ

แจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผูม้ีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
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ตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหน่ึง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเช่ือว่ามีการกระท า
ทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอ านาจเข้าตรวจค้นและมีอ านาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพเดก็โดยเร็วที่สุด 

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตราน้ี เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมไดร้ับความคุ้มครองและไม่ต้อง
รับผิดทั้งทางแพง่ ทางอาญาหรอืทางปกครอง 

มาตรา ๔๒  การด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีการ 
ตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและ
ครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดภิาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับกอ่นได้หรือถ้า
จ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และถ้าจ าเป็นต้องให้การฟื้นฟูสภาพ
จิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟื้นฟู 

การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู หรอืสถานที่อื่นใดตามวรรคหน่ึง ระหว่างการ
สืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระท าได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น
และสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นค าร้องขอต่อศาลตามมาตรา ๕ 
เพื่อมีค าสัง่ขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไมเ่กินสามสิบวันก็ได ้ 

มาตรา ๔๓  กรณีที่ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ถ้ามีการฟ้อง
คดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดและมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ถูกฟ้องน้ันจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้ศาลที่พิจารณาคดี
น้ันมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้น้ัน ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กในระยะที่ศาล
ก าหนด เพื่อป้องกันมิให้กระท าการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้น้ันท าทัณฑ์บนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๖ 
และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได ้

หากยังไม่มกีารฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าจะมีการกระท าทารุณ
กรรมแก่เดก็อีก ใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ผู้มหีน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม
มาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นค าขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพื่อออกค าสั่งมิใหก้ระท าการดังกลา่วโดยก าหนด
มาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้ถูก
กระท าทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ต ารวจจับกุมผู้ที่เช่ือว่าจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กมากักขังไว้มี
ก าหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

การพิจารณาออกค าสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตราน้ี ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็น
ส าคัญ  

มาตรา ๔๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา  ๒๔ พบเห็น
หรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กที่เสีย่งต่อการกระท าผิดให้สอบถามเดก็และด าเนินการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก 
รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤตขิองเด็กเพื่อทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจ าเป็นต้องคุ้มครองสวัสดภิาพแก่เด็ก โดยวิธีสง่เข้าสถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือ
สถานพัฒนาและฟื้นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเห็นไปยงัปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  
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เพื่อพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก 
ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่าเด็ก

จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรส่งตัวเด็กไป
ยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ก็ให้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครอง
หรือบคุคลทีย่ินยอมรบัเดก็ไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไม่ก็ได้ 
และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล้วอาจจะวางข้อก าหนดเพื่อ
ป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสยีหาย หรือเสี่ยงต่อการกระท าผิด โดยให้ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครอง
ดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อตามความเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ระมัดระวังมิใหเ้ด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือไปกับ

ผู้ปกครอง 
(๓) ระมัดระวังมิให้เดก็คบหาสมาคมกับบุคคลหรอืคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทางเสื่อมเสยี 
(๔) ระมัดระวังมิให้เดก็กระท าการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสยีหาย 
(๕) จัดให้เด็กไดร้ับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 
(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 
(๗) จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคม 
หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ทีร่ับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มหีน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล  

มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้เด็กซือ้หรอืเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจ าหน่าย
หรือเสพสรุาหรือบหุรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพื่อทราบข้อมูลเกีย่วกับเด็กและมีหนังสือเรียก
ผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพือ่ปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ท าทัณฑ์บน หรือมีขอ้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการ
และระยะเวลาในการจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ และอาจวางข้อก าหนดให้
ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดขอ้หน่ึงหรอืหลายข้อตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรอืวางข้อก าหนดอื่นใดเพื่อแก้ไข หรือ
ป้องกันมิให้เด็กกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรอืผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งใหส้่งเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ หรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อก าหนดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ตาม
มาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา  ๕ ภายในหน่ึงร้อยยีส่ิบวันนับแต่วัน 
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รับทราบค าสั่ง  
มาตรา ๔๗  วิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
หมวด ๕ 

ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
____________ 

มาตรา ๔๘  ในการด าเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่เด็ก
ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเดก็
เพื่อก ากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีส่มัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดภิาพเด็ก โดยจะ
ก าหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้ 

กรณีที่เด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
และสถานพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลทีส่มัครใจและมีความ
เหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได ้

การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กให้มรีะยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี  
มาตรา ๔๙  ผู้คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กมอี านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) เยี่ยมเยยีน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเกี่ยวกับเรือ่งความประพฤต ิการศึกษา และการ

ประกอบอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในการก ากับดูแล 
(๒) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่

อยู่ในการก ากับดูแล 
(๓) จัดท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอต่อ

ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสวัสดภิาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการต่อไป   

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยช่ือตัว ช่ือสกุล ภาพ
หรือข้อมลูใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง เกยีรติคณุ หรือสิทธิ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงของเด็กหรือผู้ปกครอง 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้มี
หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเน่ืองในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย โดย
อนุโลม 

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลที่เปิดเผย
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  
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หมวด ๖ 
สถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ  

และสถานพัฒนาและฟื้นฟู 
____________ 

มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจจัดตั้งสถานรับ
เลี้ยงเดก็ สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายในเขตจังหวัดน้ัน 

หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีอาจจัดตั้งและด าเนินกิจการได้
เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี  ทราบ และให้ปลัดกระทรวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินการดังกล่าว  

มาตรา ๕๒  ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดภิาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต การ
ขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๓  ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ก ากับดูแลและสง่เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ  

มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและ
ฟื้นฟูจะต้องไม่ด าเนินกิจการในลักษณะแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็นผู้ปกครอง
ดูแลและบังคับบัญชา 

การด าเนินงานของสถานที่ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด  
มาตรา ๕๕  ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งหรอืถอดถอนผู้ปกครอง

สวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๖  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) รับตัวเด็กที่จ าต้องไดร้ับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพื่อสืบเสาะและพินิจเด็ก 

และครอบครัว วินิจฉัยก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน ถ้าจ าเป็น
อาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลช่ัวคราวได้ไม่เกินสามเดอืน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศกึษาอบรม สุขภาพ  
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ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ รวมทั้งของ
ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ท าให้เด็กตกอยู่ใน
สภาวะจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรอืคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งด าเนินการรักษาเยยีวยาแก่เด็กที่อยู่ใน
ความปกครองดูแล 

(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ใหเ้หมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารให้ถูก
อนามัยและเพียงพอแก่เด็กทีอ่ยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้เหมาะสมกับ
วัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๖) จัดส่งเด็กที่ได้ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟู 
โรงเรียน หรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ เหมาะสมกับวัยและ
สภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) มอบตัวเด็กแกผู่้ปกครอง หรือบุคคลทีเ่หมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู และถ้า
เห็นสมควรอาจยื่นค าขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เดก็
ตามมาตรา ๔๘ 

(๘) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจ าต้องได้รับการสงเคราะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 

ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานแรกรับต้องด าเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครองก่อน 
ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟู ให้ด าเนินการเป็น
วิธีสุดท้าย  

มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่จ าต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทกุคนไว้อุปการะเลี้ยงดู  

มาตรา ๕๘  ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานสงเคราะห์มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) และให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กทีอ่ยู่ในความปกครองดูแลของสถาน
สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

(๒) จัดบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลอืแก่ผู้ปกครอง 
(๓) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานสงเคราะห์

ไปแล้ว เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่สภาพเดิม 
การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมีรายงาน

การสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้  
มาตรา ๕๙  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมอี านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  

ตัว
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(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลีย้งดูเด็กทีอ่ยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดภิาพ 
(๒) จัดการศกึษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๓) แก้ไขความประพฤติ บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เด็กที่อยู่ในสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพ 
(๔) สอดสอ่งและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เด็กทีอ่อกจากสถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพไปแล้ว  
มาตรา ๖๐  ผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานพัฒนาและฟื้นฟูมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(๑) รับเด็กที่จ าต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟสูมรรถภาพด้านร่างกายหรอืจิตใจไว้ปกครองดูแล 
(๒) ท าการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพือ่ก าหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟู

เด็กแต่ละคน 
(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สัง่สอน บ าบัดรักษา แนะแนว และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้

เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยูร่ะหว่างการปกครองดูแล  
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดภิาพ และผู้ปฏิบัตงิานในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน

แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดภิาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู ท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ กักขัง 
ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอื่น เว้นแต่กระท าเท่าที่สมควรเพื่ออบรม
สั่งสอนตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ใหผู้้ปกครองสวัสดิภาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๗ 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

___________ 
มาตรา ๖๓  โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษา

และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผดิชอบต่อสังคม 
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๔  นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
และตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๖๕  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด และมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน เพื่อ
ด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถน าตัวไปมอบได้จะแจ้งด้วยวาจา
หรือเป็นหนังสอืก็ได ้

เมื่อได้อบรมสัง่สอนหรอืลงโทษนักเรยีนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บรหิาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสัง่สอนเด็กอีกช้ันหน่ึง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระท าเท่าที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่ 
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รัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๖๖  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดน้ีมีอ านาจด าเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา ดังต่อไปน้ี 
(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัยและ

สติปัญญาของนักเรยีนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 
(๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาน้ันก าลังศึกษา

อยู่มารับตัวนักเรียนหรอืนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 
(๓) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรอืนักศึกษา 
(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรยีนหรือ

นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ อีก 
(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่ชักจูง

นักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 
(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรอืพนักงาน

เจ้าหน้าที่อื่นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหมวดน้ี  
มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติ

ของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ เพื่อท าการตรวจสอบการฝ่าฝืนดังกล่าว
ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

หมวด ๘ 
กองทุนคุ้มครองเด็ก 

___________ 
มาตรา ๖๘  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเดก็” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดภิาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอปุถัมภ์ของเด็กตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๖๙  กองทุน ประกอบด้วย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให ้
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๓) เงินหรอืทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให ้
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(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม

อื่น 
(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองทีผ่ิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๙ 
(๗) ดอกผลทีเ่กิดจากเงินหรอืทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๗๐  เงินและดอกผลที่กองทุนไดร้ับตามมาตรา ๖๙ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน  
มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
ส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้ไม่เกินสามคน ในจ านวนน้ีต้อง
เป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหน่ึงคน เป็นกรรมการ และให้รอง
ปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึง่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

มาตรา ๗๒  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มา
ใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม  

มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ 

ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือตามค าสั่ง
ศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการ
กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้าคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึง่คณะกรรมการแต่งตัง้จากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ซึง่ปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการ
ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามวรรคหน่ึง โดย
อนุโลม  

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
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(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
(๓) มีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรอืเรียกบุคคลใดมา

ช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล  
มาตรา ๗๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการสอบ

และรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพื่อ
คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหร้ัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อน าเสนอต่อรัฐสภา
เพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หมวด ๙ 
บทก าหนดโทษ 
____________ 

มาตรา ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหก 
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๘๐  ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไม่ยอมส่ง
เอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดอืน หรอืปรับไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
                         ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค ากลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้ถ้อยค ายงัไม่เสร็จสิ้น การ
ด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลน้ันให้เป็นอันระงับไป  

มาตรา ๘๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือห้าม
เข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรอืปรับไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้ง
ปรับ  

มาตรา ๘๒  ผู้ใดจัดตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมไิด้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน
หรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงได้ยื่นค าขออนุญาตหรือยื่นค าขอต่อใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลน้ันให้เป็นอันระงับไป 
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มาตรา ๘๓  เจ้าของหรอืผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดภิาพ หรือสถานพัฒนาและฟื้นฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตน้ีิ หรือ
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดอืน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหน่ึงได้ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดภิาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลน้ันให้เป็นอัน
ระงับไป  

มาตรา ๘๔  ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ปกครองสวัสดภิาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟูโดยมไิด้รับแต่งตัง้ตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๘๕  ผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรยีนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๘๖  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดอืน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
___________ 

มาตรา ๘๗  ให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ของหน่วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ด าเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 
สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
ความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 
จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี  

  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลง
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกบัวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสรมิ
ความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการ
คุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒[๔] 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ 
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ 
นวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รกัษาการร่วม  ทั้งน้ี ตามทีก่ าหนดในบัญช ี๑ ท้ายพระราชบัญญัติน้ี 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม หาก
เป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผูร้ักษาการร่วม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับในส่วนที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดในบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัติ
น้ี  

มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติของ
คณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผูป้ฏิบัติหน้าที่ใน
กระทรวงศึกษาธิการ หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตัง้สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัติน้ันอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม” 
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผู้ปฏิบัตหิน้าที่ใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณี 
________ 
[๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หนา้ ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดใน
บัญชี ๔ ท้ายพระราชบัญญัติน้ี 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  

มาตรา ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มัง่คั่ง และยั่งยืน เพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขึ้น เพื่อให้มีการบรูณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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