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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปท่ี ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  พระราชบัญญัตินี้มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖” 
 มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 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  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “เด็ก”  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

  “เด็กเรรอน”  หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไม  
เล้ียงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรม
ใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน 

  “เด็กกําพรา”   หมายความวา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมปรากฏบิดา
มารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได 
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  “เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก”   หมายความวา   เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือ
บิดามารดา หยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับ
ภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได 
                “เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา 
หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 
  “เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดีหรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  “นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

  “นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน 

  “บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม 
  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครอง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเล้ียงแมเล้ียง ผูปกครองสวัสดิภาพ 
นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยูดวย 

  “ครอบครัวอุปถัมภ”  หมายความวา  บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร 
  “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา  การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

หรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจของเด็ก 
  “ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ 
จนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอ
เด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัด
ตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
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  “สืบเสาะและพินิจ”  หมายความวา  การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคคลและนํามาวิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมาย 
และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

  “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกิน
หกปบริบูรณและมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซ่ึงเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือ
ผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชน 
               “สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อ
สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ
ที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย 
  “สถานสงเคราะห” หมายความวา  สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่
จําตองไดรับการสงเคราะห ซ่ึงมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป 
  “สถานคุมครองสวัสดิภาพ”  หมายความวา  สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ 
เพื่อแกไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่
พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 
  “สถานพัฒนาและฟนฟู”  หมายความวา  สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จัด
ขึ้นเพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา 
แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปน
กรณีพิเศษ 
  “สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองเด็ก 
  “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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  “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 
  “ปลัดกระทรวง” หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยและหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย    
วาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาลเยาวชนและ
ครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้     
ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้นกฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

 มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  อธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการ
งานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย   ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละ   
สองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไมนอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
  (๒)  ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
  (๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุม
ครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก 

(๔)  รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๕)  ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 
 มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
พนจากตําแหนง เมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
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  (๓)  รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
  (๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๗)  ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน 
 มาตรา ๑๓   การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธาน
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๔   คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ
มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  (๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน    
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
  (๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 
  (๕)  วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
  (๖)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 
  (๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและ
เสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 
  (๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติเด็ก 
  มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูแทน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ ผู อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานักการแพทยเปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
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ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ
สองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการ
สังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนรอง
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว 
ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจาก
ขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
กรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผู เชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ
สองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้นไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี 
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 มาตรา ๑๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการประชุมและ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 
  (๓)  กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 
  (๔)  จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
จัดหาทุน และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ 
  (๖)  เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 
และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผล
ตอคณะกรรมการ 
  (๘)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

68 ภาคผนวก  ก 

 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การปฏิบตัิตอเด็ก 

 มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน แต
ทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่
อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 
 มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอ  
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ
เด็กที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่
ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 
สถานพัฒนาและฟนฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่
รับจางเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 
  (๒)  ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือ
ใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
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  (๓)  จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัย       
จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (๔)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็ก 
  (๕)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น  ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม        
หามมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจ
ของเด็ก 
  (๒) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่
อยูในความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (๓)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
  (๔)  โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็ก
ใหแกบุคคลอื่นที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการแลว 
  (๕)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไป
เปนขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวย
ประการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 
  (๖)  ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 
  (๗)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือให
กระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต
หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 
  (๘)  ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลน
การพนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 
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  (๙)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการ
อันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด 
  (๑๐) จําหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทยถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตาม
กฎหมายนั้น 
 มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศ
ประเภทใด ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ 
ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรม         
ส่ังสอน และพัฒนาเด็กไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิดอันตรายตอ
สวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปองกัน    
มิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการ    
ใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๙  ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  
โดยมิชักชา 
 แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็ก
ไวรักษาพยาบาล  ครู อาจารย หรือนายจาง ซ่ึงมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตอง
รายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  หรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฏชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรม
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
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 มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
หมวด ๓  และหมวด ๔  มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลา     
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขังหรือเล้ียงดูโดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็ก
อาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ 
ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได 
  (๒)  ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจ
นําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวา
สิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตาม (๖)  ระหวางที่เด็กอยูในความดูแล
จะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล 
  (๓)  มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก 
  (๔)  ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครอง
หรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให 
  (๕)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง  สถานที่ประกอบการของนายจาง
ของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามบุคคลที่อยูในที่นั้นๆและรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแล
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 
  (๗)  ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมีการสงเด็กไป
ยังสถานแรกรับหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ 
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 เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและไดรับ
การศึกษาอยางเหมาะสม และกอนที่จะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากับผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒)  และ (๕)  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
กอนและใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเษกษา 
 มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่ เปน          
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
การสงเคราะหเด็ก 

         มาตรา ๓๒  เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 
  (๑)  เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 
  (๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
  (๓)  เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก 
กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรคประสาท 
  (๔)  เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล
กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
  (๕) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี
ความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 
  (๖)  เด็กพิการ 
  (๗)  เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 
  (๘)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา 
๒๔ ไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙  หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒  
ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ
เล้ียงดูเด็กเพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓ 
  (๒)  มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการ
ตาม (๑) ได 
  (๓)  ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  (๔)  สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่
เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะ 
  (๕)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
  (๖)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 
  (๗)  สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลัก
ศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว 
 วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
และไมวากรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความยินยอม
จากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือ
ยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความยินยอมโดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผู เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและ
การแพทยกอน 
 ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือ       
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ยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหพนักงาน
เจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดยมิชักชา 
 ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวา
สามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
ส่ังใหเด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวายัง        
ไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม 
 ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพที่จําเปน
จะตองไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีอาจสั่งให
บุคคลนั้นไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการ
สงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมิไดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 
อาจสั่งใหสงเคราะหบุคคลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 มาตรา ๓๔  ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยัง
สถานแรกรับกอนก็ได 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองตอไป 
 มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
พบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจากบุคคลตาม
มาตรา ๒๙  ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจสุขภาพหรือ
เปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเด็กที่จําเปนตอง



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 75 

ไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดใหพยายาม
ดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฎวาสภาพครอบครัวหรือ
ส่ิงแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตองใหการคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได 
 มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ(๖) หาก
ปรากฎวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ใหปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตาม
หมวด ๔ ได 
 มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับตัวเด็ก
ไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก
และครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กแตละคน
พรอมดวยประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา และให
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ
สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็นดวย
กับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไป
ปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓  
วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันรับทราบคําสั่ง 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มีพฤติการณนาเชื่อ
วาจะใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอ
ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแต
กรณี เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดู
โดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียก
ประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันเปนของกองทุน
คุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 
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 การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและ
ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
 

หมวด ๔ 
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

 มาตรา ๔๐   เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 
  (๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
  (๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด 
  (๓)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๑  ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอ
เด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณทีน่าเชือ่
วามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็ก
จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 
 การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 มาตรา ๔๒  การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ตองรีบจัด
ใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตองสืบเสาะและ
พินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวเด็ก
ไปสถานแรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตาม
มาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู 
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 การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง 
ระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ด
วัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงาน
อัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกิน
สามสิบวันก็ได 
 มาตรา ๔๓  กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ถามีการ
ฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก    
ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือ
หามเขาใกลตัวเด็กในระยะที่ศาลกําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้น    
ทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 
 หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการ
กระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา ๕  เพื่อ
ออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกนัดวยกไ็ด 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครอง
เด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะกระทํา
ทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
 การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญ 
 มาตรา ๔๔   เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 
๒๔  พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่ เสี่ยงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและ
ดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยู 
การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวา
จําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและ
ฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 
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 ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔เห็นวา
เด็กจําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถาเห็นวายัง
ไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจ
แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือรวมกับ
ผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมี
ความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไป
ปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
  (๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็ก
ประพฤติตนไมสมควร 
  (๒)  ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมี    
เหตุจําเปนหรือไปกับผูปกครอง 
  (๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย 
  (๔)  ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 

(๕)  จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความ
สนใจของเด็ก 
  (๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 
  (๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่ รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 
 มาตรา ๔๕  หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จําหนายหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบขอมูล
เกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือนใหทํา
ทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคม
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หรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือ
หลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพื่อแกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทํา
ความผิดขึ้นอีกก็ได 
 หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับการ
คุมครองสวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลตาม
มาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง 
 มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๕ 
ผูคุมครองสวสัดิภาพเด็ก 

        มาตรา ๔๘  ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติ
แกเด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้ง      
ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมี
ความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยจะกําหนดสถานที่อยูอาศัยของเด็กที่อยูในการ
กํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได 
 กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอ
ตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคม
สงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได 
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 การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป 
 มาตรา ๔๙  ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ  
การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
  (๒)  เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรม    
ส่ังสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
  (๓)  จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของ
ผูปกครองเสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ 
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดแลวแตกรณี 
เพื่อดําเนินการตอไป 
 มาตรา ๕๐  หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยชื่อตัว 
ช่ือสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแก
ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา และผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซ่ึงไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่อง
ในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวย โดยอนุโลม 
 หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูล
ที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

หมวด ๖ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟนฟ ู

         มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น  หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนินกิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวง
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หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบ  และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแนะนํา
หรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการดังกลาว 
 มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ          
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับใบอนุญาตตอ
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุ
ใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมผูีปกครอง
สวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคับบัญชา 
 การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอน
ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๖ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพื่อสืบเสาะ
และพินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกินสามเดือน 
  (๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอม      
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ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษา
เยียวยาแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
  (๔)  จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และ
จัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล    
  (๕)  จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 
  (๖)  จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถาน
พัฒนาและฟนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 
  (๗)  มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูและถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตองไดรับ
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ 
 ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับ
ผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถาน
พัฒนาและฟนฟู ใหดําเนินการเปนวิธีสุดทาย 
 มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและสถาน
คุมครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดูแลใหมีการรับ
เด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู 
 มาตรา ๕๘ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 
๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดการศึกษา อบรม ส่ังสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครอง
ดูแลของสถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 
  (๒) จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 
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  (๓) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานสงเคราะหไปแลว เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถาน
สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 
 การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถานแรกรับซึ่ง
มีรายงานการสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได 
 มาตรา ๕๙ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๒)  จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจ
แกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๔)  สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก 
สถานคุมครองสวัสดิภาพไปแลว 
 มาตรา  ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมี อํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับเด็กที่จําตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไว
ปกครองดูแล 

(๒) ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและฟนฟูเด็กแตละคน 
  (๓)  จัดการศึกษา ฝกอบรม ส่ังสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล 
 มาตรา ๖๑  หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ทําราย
รางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง
ประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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 มาตรา ๖๒   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๗ 

การสงเสริมความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา 

         มาตรา ๖๓   โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่
เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๔   นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๕   นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ     
ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
 เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือส่ังสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
  (๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ 
การศึกษา นิสัยและสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔ 
  (๒)  เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือ
นักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 85 

  (๓)  ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ
นักศึกษา 
  (๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก 
  (๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
หรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 
  (๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้ 
 มาตรา  ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการเพื่อทํา
การตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน และ
ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
กองทุนคุมครองเด็ก 

         มาตรา  ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปน
ทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว
และครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๖๙ กองทุนประกอบดวย 
  (๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
  (๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
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  (๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
  (๔)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
  (๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอื่น 
  (๖)   เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙ 
  (๗)   ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 มาตรา  ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน 
 มาตรา  ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับงาน
ดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา  ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 
 มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ
สงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่งศาล 
  (๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการ
จัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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 มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
จํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง
จากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล 
และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
 มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
  (๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
  (๓)  มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
ตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

88 ภาคผนวก  ก 

 มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) 
หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียก
ใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือใหถอยคําอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับใหขอความจริง  
ในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
 มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขตกําหนด 
หรือหามเขาใกลตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานแรกรับ  สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาต
หรือยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอ
บุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
 มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนินคดีอาญา
ตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
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 มาตรา ๘๔ ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๕ ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

       มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับ
ตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราช-บัญญัตินี้ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔        
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปจจุบัน สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็ก



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

90 ภาคผนวก  ก 

ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการ
สงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายชื่อและสถานที่ตัง้หนวยงานสงเคราะหเด็ก 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สถานสงเคราะหเด็กออน 
1.  สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท

(ปากเกร็ด) 
2.  สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 
3.  สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 
 
4.  สถานสงเคราะหเด็กออนอุดรธานี 
 
5.  สถานสงเคราะหเด็กออน             

บานศรีธรรมราช 
6.  สถานสงเคราะหเด็กออน              

บานแคนทอง 
7.  สถานสงเคราะหเด็กออน                  

บานเวียงพิงค 
8.  สถานสงเคราะหเด็กออนบานสงขลา 
สถานสงเคราะหเด็ก 
1.  สถานสงเคราะหเด็กหญิง               

บานราชวิถี 
2.  สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี 
 
3.  สถานสงเคราะหเด็กหญิง               

จังหวัดสระบุรี 
4.  สถานสงเคราะหเด็กชาย                

บานมหาเมฆ 
5.  สถานสงเคราะหเด็กชาย             

บานปากเกร็ด 
6.  สถานสงเคราะหเด็กชาย                      

บานบางละมุง 

 
78/24 ม.1 ถ.ภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
2/40 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 
78/1 ม.1 ถ.ติวานนท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 
238 ม.4 ต.โนนสูง ถ.อุดร-ขอนแกน อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41330 
193 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง 
 จ.นครศรีธรรมราช 80000 
283 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ในเมือง อ.เมือง         
จ.ขอนแกน 40000 
63/3 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180 
57/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
 
255 ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี กทม.10400 
 
238 ม.4 ต.โนนสูง ถ.อุดร-ขอนแกน อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41330 
137 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท            
จ.สระบุรี 18120 
1086-1092 ซ.สวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ     
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด      
จ.นนทบุรี 11120 
661 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 20150 

 
0-2584-7254-5 
 
0-2577-2347 
0-2583-8314 
 
0-4229-5251 
 
0-7535-6166 
 
0-4323-7333 
 
0-5321-1877 
 
0-7433-3223 
 
0-2354-7484 
 
0-4229-5251 
 
0-3626-8708 
 
02286-2013 
 
0-2583-8343 
 
0-3824-1373 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
7.  สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา 
 
8.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
     บานศรีธรรมราช 
9.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
     บานหนองคาย 
10.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
       บานเชียงใหม 
11.  สถานสงเคราะหเด็กชายจังหวัดยะลา 
12.  สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิ 
       มหาราช 
13.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
       จังหวัดนราธิวาส 
14.  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 
15.  สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
16.  สถานสงเคราะหเด็กบานสงขลา 
สถานแรกรับเด็ก 
1.  สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร 
 
2.  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 
 

278 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จ.นครราชสีมา  30000 
193 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง                              
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
255 ม.14 บานหนองสองหอง ต.คายบกหวาน     
อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 
63/1 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180  
82 ถ.สุขยางค อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
2/1 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 
11 ม.8 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 
186 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 
63/3 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
57/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
 
9 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 

0-4424-2552 
 

0-7535-6166 
 

0-4240-7387 
 

0-5322-2596 
 

0-7321-4488 
0-2577-2531 

 
0-7353-2055 

 
0-7333-2475 
0-5321-1877 
0-7433-3223 

 
0-2577-6570 

 
0-2583-8345 

 

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
1.  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
     ภาคตะวันออก 

 
36 ม.9 ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 
40250 
318 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
21150 

 
0-4342-1251 

 
0-3868-4102 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก 
1.  ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก 
     และเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
203 ม.9 ถ.กสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

 
0-4561-1218 

บานพักเด็กและครอบครัว 
1.  บานพักเด็กและครอบครัว

กรุงเทพมหานคร 

 
ในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

 
0-2354-7580 
0-2354-7582 

2.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ชลบุรี 

40 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3824-0220 

3.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม 

63/3 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 0-5321-6459 

4.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ภูเก็ต 

2/47-48 ถ.ตรัง อ.เมือง ภูเก็ต 83000 0-7624-0140 
0-7621-3315 

5.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นราธิวาส 

190 ม.6 ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส 96160 0-7358-4122 

6.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค 

26/5 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 
60130 

0-5634-5411 

7.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี 

10/2 ซ.พนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 

0-4524-2641 

8.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี 

ภายในบริเวณนิคมสรางตนเองเชียงพิณ  
ต.นิคมสงเคราะห อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

0-4223-7151 

9.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สงขลา 

ภายในบริเวณสํานักสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 12 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90100 

0-7433-3745-6 

10.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สุรินทร 

127/1 ม.11 ถ.สรุินทร-ทาสวาง ต.นอกเมือง  
อ.เมือง   จ.สุรินทร 32000 

0-4451-5018 

11.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ชุมพร 

111/59 ม.1 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 0-7757-4976 

 



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

94 ภาคผนวก  ก 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
12.  บานพักเด็กและครอบครัว 
       สระบุรี 

โครงการบานสามวัย 21 ม.10 คชสิทธิ์  
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 

0-3636-3147 

13.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       พะเยา 

47 บานแมตํ๋าปาลาน อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-5911 
0-5448-0111 

14.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ลําปาง 

107 ถ.ประตูมา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
52000 

0-5422-5383 

15.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ตาก 

140/1 ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5551-4487 
0-5551-6747 

16.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ตรัง 

200/41 ม.11 หมูบานศรีตรัง ถ.ตรัง-ปะเหลียน  
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

0-7521-6804 
0-7521-6805 

17.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ขอนแกน 

36/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 40250 0-4342-1279 

18.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       มหาสารคาม 

985/3 ถ.นครสวรรค ซ.23 ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000 

0-4372-1210 

19.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ระยอง 

318 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3868-4895 
0-3868-4896 

20.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       นครศรีธรรมราช 

30/224 หมูบานราชพฤกษ 2 ซ.7  
ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

0-7535-7990 

21.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       สุราษฎรธานี  

99/6530 หมูบานเสาวลักษณ 2 ม.1 ต.บางกุง       
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

0-7728-9248 

22.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ปทุมธานี 

1/119 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2577-2372 

23.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ยะลา 

24/2 ถ.อาคารสงเคราะห ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 

0-7322-8412 

24.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       กาญจนบุรี 

21 ซ.22 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-7693 

 
 


