
ที่ นร 1305/ 497

สำนักพขาร กา'5คณะรัสิมนตรึ

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

jc^ มกราคม 2543

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดัภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ศ......

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังส์อ้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/1229*7 ลงว้นที่ 15 กนยายน 2542

สิ่งที่ส่งมาควย 1. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/11437 ลงว้นที่ 16 

ธนวาคม 2542 จานวน 140 ฉบับ

2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมและประสานงานเยาวชนแห์งชาต  ิ

ที่ นร 1701/19245 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2542 จำนวน 140 ฉบับ

3. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ คุ้มครองสว้สติภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก 

พ,ศ  พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 140 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงว่า ส่วนราชการที่ 

เกี่ยวข้องไอ้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์  คุ้มครองสวัสคิภาพและส่งเสรีน-

ความประพฤติเด็ก พ.ศ  มาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และโดยที่ร่าง-

พระราชบัญญัติอ้งกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเห็นแอ้งระหว่างส่วนราชการที่เสนอเรื่อง และ

ส่วนราชการที่เสนอความเห็น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให์ส่วนราชการดังกล่าวร่วมกัน

พิจารณาเพื่อให้ไอ้ข้อยุติ แล’วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรี ไอ้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรีมและประสานงาน- 

เยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เสนอเรื่อง พิจารณาร่วมกับส่วนราชการที่เสนอ 

ความเห็นในประเด็นข้อขัคแอ้ง ซึ่ง สยช. ไอ้จดประชุมร่วมกับส่วนราชการดังกล่าวไอ้ข้อยุต  ิ

พร้อมทั้งไอ้ปรับปชุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนั้ตามนัยข้อพิจารณาร่วมกันดังกล่าวแล้ว 

ทั้งนั้ สำนักนายกรัฐมนตรีไอ้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายปัญจะ เกสรทอง) ซึ่งกำกับ-
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การบ?หารราชการในงานของ สยช. แทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพึ่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

I

ขอแสคงฅวามนับถือ

/ส่NvvtwW^A/'—y
(นางผาฌิต นิติทัณฑ์ประภาศ)

ปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

โทร. 2829303 

โทรสาร 2827896



fftwiN

, Tim —^•^-—-—•

* iiT;:;;:!,T!^w«aความ

ส่วนราซkาร^นกนา^รรม^^'เ^านปสัดสำนักนายกรรมนตรีโทร.2829303____

ที่........นร.!305/ 11432...............................5นที่ 16 รนวาคม 2542 _____ _____ b°Jm

1ว0$...ร่างพระราชบญฐื[ติ สงเคราะห1;เ5มครอ’รฺเส;วสดภาพ[!.!5?.55!.ฮ?ม!?..?.!^บ่'_______

พ.ศ....

เรียน ร5มนตรีประจ่าสำนักนายกรรมนตรี (พลอากาศเอก สมบุญ ระหงห์)

X. ทอจเรแ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสาน'งานเยาวชนแห่งชาฅิ (สยช.)

ได้รบมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) โห่,นำร่าง

พระราชบญญติสงเคราะห์และผู้มครองสรสติภาพเด็กและเยาวชน พ.ศ  (เสนอโคยพรรค

ชาติไทย เสนอโดยองค์กรเอกชน และเสนอโดยกรมประชาสงเคราะห์ รวม 3 ฉบบ) และร่าง

พระราชบญญติส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ  (เสนอโดยกรมพลศึกษา)

พิจารณาปริบปชุงเป็นร่างฉบบเดียว โดย สยช. ได้แพ่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

ส่วนราชการที่เที่ยวข้องและภาคเอกชนขึ้นพิจารณายกร่างเป็นร่างพระราชบญญ้ติสงเคราะห์

ผู้มครองสรสติภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ  เพิยงฉบ้บเดียว เสนอ กยช. มีมติ

เห็นชอบไห่เสนอคณะรฐมนตรีพิจารณา ซึ่งสำนักนายกริฐมนตรีได้นำร่างพระราชบญญลึโน 
เรื่องนี้เสนอท่านรฐมนตรีประจ่าสำนักนายก?รมนตรีเห็นชอบ และส่งเรื่องไห่สำนักเลขาริการ

กณะรฐมนตรีทำเน้นการพ่อไป

2. ข้อriteอรีง
2.1 สำนักเลขา?การคณะริJมนตรี แจงว่า มีส่วนราชการที่เกยวข้อง 

เสนอความเห็นไนเรื่องนี้มาเห็อประกอบการพิจารณาของคณะริJมนตรี สชุปได้ ด้งนี้

(1) สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณ ยงไม่เห็นด้วยกบการ 

จดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสงเคราะห์ ผู้มครองสรสติภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
แห่งชาติ ไนกรมประชาสงเคราะห์ เนี้องจากเป็นการจดตั้งส่วนราชการขึ้นไหม่

(2) กระทรวงการคด้ง และสำนักงบประมาณ เห็นว่า การจดตั้ง 

กองทุนสงเคราะห์ผู้มครองสรสติภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก นำจะองไม่จ่าเป็นใน 
ขณะนี้



(3) กระทรวงเ^ธรรม!ห็นควรแสัไขบทบญจ้คของร่างพระราช- 

นญญตบางประการ เช่น กรณีใม่มบทคำหนคโทษสำหรับผู้ฝ่ารื่เน กรณีการเรียกประกัน 

ท้ณห์บนซึ่งเป็นหลักการเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา และกรณีการน่าว้ธีพิจารณากลีเยาวชน 

และครอบครัวมาโช์กับกาลจังหวัด เป็นด้น

สำนักเลขา?การคณะรัฐมนตรีรงขอให้ส่วนราชการที่เสนอเรื่อง และ 

ส่วนราชการที่เสนอความเห็นร่วมพิจารณาเพื่อให้ใด้ข้อยูต แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

2.2 สยช ใด้แจังผลการพิจารณาร่วมกันกับส่วนราชการที่เสนอความเห็น 

ด้งกล่าว ฏีมดิในส่วนที่ฏีความเห็นแย้ง ด้งนี้

(1) ให้ตดมาตรา 21 เรื่องการจัดตั้งสำน้กงานคณะกรรมการสงเคราะห  ์

ผู้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤตเด็กแห่งชาต ออกตั้งมาตรา ตามข้อสงเกตของ 

สำน้กงาน ก.ห. และสำน้กงบประมาณ

(2) ให้แล้ใขข้อความ มาตรา 81 ตามข้อสงเกตของกระทรวงการคลัง 

และสำนักงบประมาณ เป็นข้อความด้งต่อไปนี้

“มาตรา 81 กองทุนประกอบด้วย

1. เงินทุนประเดิมจากรัฐบาล

2. เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรึอเงินอุดหบุนสื่น ๆ
3. ดอกผลหรึอประโยชน์ของกองทุน

(3) ให้แล้ไขมาตรา 88 วรรคสอง เป็น “ผู้ใดฝ่าฟินมาตรา 29 

หรึอมาตรา 66 ด้องระวางโทษช้าทุกไม่เกิน 6 เด็อน หร้อปรับไม่เกินหกหส์นบาท 

หร็อตั้งช้าตั้งปรับ”

(4) มาตรา 92 ให้ตดข้อความ “และให้นำวรีพิจารณาคดีเยาวชน 

และครอบครัวมาใข้ในศาลจังหวัดโคยอบุโลม” ออก

สำหรับข้อ 2.2 (3) และ (4) ได้แล้ใขปรับปรุงตามข้อสงเกตของ 

กระทรวงทุตธรรม รายละเอยดปรากฏคามรายงานการประชุมและร่างพระราชบญญตที่ปรับปรุง 

แล้ใขที่แนบมาพรั,อมนี้
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สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแด้วเห็นว่า สยช. ซึ่งเป็นส่วนราชการ 

ที่เสนอเรื่อง และส่วนราชการที่เสนอความเห็นได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่มีความเห็นข้ตแชัง  

ได้ช้อบุด้แด้ว ซึ่งคามมด้คณะรัฐมนตรีเมอวันที่ 13 คุมภาพ้นธ์ 2539 (แข้งดามหนังสือ 

สำนักเลขาชิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0215ft 28 ลงวันที่ 21 คุมภาพ้นธ์ 2539) ไห้เสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณา จงเห็นสมควรนำผลการพิจารณาร่วมกันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ด้งกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

จึงเรียนมาเพอโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้กรุณานำเรียมรองนายก- 

รฐมนตรี (นายปัญจะ เกสรทอง) ซึ่งกำกับการบรหารราชการโนงานของ สยช. แทนนายก- 

รฐมนตรี เห็®พิจารณาไห้ความเห็นชอบไห้นำเสนอคณะรัฐมนตรี แด้วส่านักนายกรัฐมนตรี 

จกได้แข้งสำนักเลขาชิการคณะรัฐมนตรีเพอด้าเน้นการต่อไป

0พ^ jXWvrcv^—-J

(นางผาณค น้ตท้ณจาประภาศ)

ปล้คสำนักนายกรัฐมนตรี

fvnuSrtau กพ1นๆ จยงนา umjtiwm (นานJtuจร vn^*wa-0 
tti«1 เ1จ#»จึพาจ*นจ

ทอยากาศเยร^

(สมบุญ ระหงม)
วฐมนครีประข้าสำนักนายกรรนนต่รี 

สั่งแอะปฏิบ้คราชการแทนนายกร้รหนตรี

2f สนวา#!น ร.อAt

สำเนาถู™อง ^

C~D £
(นางสาววณี เกษดโธรโน)

นตก: 6 ว 4b MM
1 7 3H.a 2543

ho*4

(นายบีญจะ เกสรหอง)

รองนายกรัฐมนดื?

แ&ร่พคพะก พนการ*(งแ&มแยะประสานงานเยาวชนฝพ^

โไ 2 M.A. ?f43



I ส,านกง'’นป,'1ด เานกนายท':ฐมนกรี
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เวลา..............(พุ;^

ส่วนราชการ สำนักงานคณะก:รมการส่งเสรมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ โทร. 651-6498

ที่ นร 1701/ M&lf& วันที่ / ธันวาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห  ์คุ้มครองสวัสลิภาพและล่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ค.......

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 1305/8700 ลงวันที่24 

กันยายน 2542 แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการล่งเสรีมนละประสานงานเยาวชนแห่งชาติ คำเน้นการ

ด้า^ เรื่องร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห  ์คุ้มครองสวัสลิภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ศ........ โคยชอ

ให้ส่วนราชการที่เสนอเรื่องและส่วนราชการที่เสนอความเห็นร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ไต้ข้อชุด แลัวน้า 

V (r?uX เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ใfน

สำนักงานฯ ไต้เชิญสำนักงาน ก.พ. กระทรวงชุติธรรม กระทรวงการคลัง สำนักงบ- 

ประมาณ ชงเป็นส่วนราชการที่มีความเห็นแจ้งกับร่างพระราชบัญญัติ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหา 

ข้อสโป เมื่อวันที่18ตุลาคม 2542 โคยมีผู้แทนของทุกส่วนราชการที่เสนอความเห็นแจ้งไต้เข้าร่วม 

ประชุม ยกเว้นผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชิกลาง) ไต้แจ้งต่อฝ่ายเลขาทุการคณะทำงานว่า ติด 

ราชการอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมไต้ และที่ประชุมได้มีมติไนส่วนที่เกี่ยวกับความเห็นแจ้ง ดังนี้

1. ให้ตัด มาตรา21 เรื่องการชัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสล  ิ

ภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็กแห่งชาติ ออกทั้งมาตรา

2. ให้แต้ไขข้อความ มาตรา 81 เป็นข้อความดังต่อไปนี้

“มาตรา 81 กองทุนประกอบด้วย

1. เงินทุนประเติมจากรัฐบาล - * *

2. เงินที่ได้รับจากการบริจาคหรือเงินอุคหบุนอื่น ๆ

3. ดอกผลหรือประโยชน์ของกองทุน

( 3}ไห้แต้ไข มาดรา88 วรรคสอง เป็น “ผู้ไคฝ่าฟินมาตรา29 หรือมาตรา66 ต้องระวาง 

โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

ส่านิกกฎหมาข่แถะระพัชบกทา: 

โ!
ททา __ น.:.ร.:?...;ri:...

บันทึกชัอความ

/.4.มาตรา...
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(4) มาดรา 92 ให้ดัดข้อความ “และให้นำวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาใข้ใน 

ศาลจังหวัดโคยอบุโลม’, ออก

ชึ๋งสำนักงานฯ ไต้แข้งรายงานการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารับรองเรียบรัอยแล้ว  

รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฎตามเอกสาร ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปด้วย 

ชักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางอุไรวรรณ พิชดกนิ) 

เตาทธกา:คณะะกรรมการส่งเสรีม 

นตะ:ประ:สานงานเยาgชนแห่งชาร

สำเนาถูกตอง

(นางตาววณี เกษตรปิรรม) 

น้ตก: 60

1 7 3ณ 2543

■สต™ร 71ฒ«ธ« ฑห*



ปนทึกหสักการนสะเหธุผส

ร่างพระราชบ้ญญรสงเคราะห์ $มครองส?สรภาหนทะส่งเส?มความประพชุคเทึก พ.ศ.....

ทสักการ

ปรบป}งกฎหมาคว่าด้วคการสงเคราะห์ ^มครองส?สรภาพแสะส่งเสรมความประพฤรเทึก

พๆพส

โคคที่กฎหมาคว่าด้วคการสงเคราะห์ สัมครองส?สรภาพแคะส่งเสรมความประพสรเทึก 

โสับงคบมานาน สาระส่าด้ญนสะว?การสงเคราะห์ $มครองส?สรภาพแสะส่งเสรมความประพฤรเทึก 
ไม่สอคคสัคงสับสภาพเศรษฐกคนทะสังคมในป็แปนที่ฟที่คนแปสงไป ประกอบสับกฎหมาคที่ใสัคฐ่ใน 

ปีแบน คงคฐํในเปประกาศชองคณะปฏี?ค ซึ่งไม่สอคคสัองสับการปกครองระบอบประชา?ปไคซ สัน 

มพระมหาการคร&ทรงเป็นประมุช สมควรสิ่คะปรบป}งกฎหมาอด้งกส่าว ให์พความเหมาะสมนสะร 

ประชิท?ภาพยงชน ฑงนี้ เที่คไห์เทึกได้?บการสัพนารอบด้านในทางที่เหมาะสมตามบทป็ญญํค?ฐ- 

ซรรม^ญแห่งราชคาณาคกรไทซ รเทคสักราช 2540 ตามแพนหพนาเทึกแสะเซาวชน นสะอนุสัญญาว่า 

ด้วคชิท?!ทึก รึงว่าเป็นด้องคราพระราชบัญญคนึ้



พระราชบัญญัติสงเคราะห์ ^เมครองสวัสรภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับป^กฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ ^มครองสวัสรภาพและส่ง 

เสริมความประพฤตเด็ก

เทฅรา 1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติสงเคราะห์^มครองสว้สติภาพและ 

ส่งเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ "

มาดรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใพ้ใด้ปังคบเฏือพ้นกำหนดหนึ่งรัอยแปดสบวันนับแด่วันถัด 

จากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นด้นใป 

มาดวา 3 ใพ้ยกเลก

(1) ประกาศของคณะปฎวัด ฉบบที่ 132 ลงว้นที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515

(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบที่ 294 ลงวันที่ 27 พฤศจกายน พ.ศ. 2515 

มาดวา 4 บรรดาบทกฎหมาย กฎ และซัอบงคบอื่นที่มีบทบญญํคไวันถัวในพระราช

าาญญตนึ่ หริอซ์งขัดหริอแถังก้บนทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให์ใร์พระราชปัญญัตินี้แทน

มาดวา 5 ในพระราชบัญญัตินึ่

"เด็ก,, หมายความว่า บุคคลซึ่งฏีอายูร่ากว่าสบแปดปีบริบูรณ์ แด่ใม่รวมถึงซัที่บรรลุน้ติ 

ภาวะด้วยการสมรส

"นักเรียน,, หมายความว่า เด็กชงกำลังรับการศึกษาระคบประถมศึกษา บัรยมศึกษาหริอ 

เทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชพอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหริอเอกชน



"น้กรกบา" หมาชความว่า เห่กชี่งกัาลงรับการรกบาระดบถูงกว่ามัธยมรกบาอgในสถาน 

รกบาของรัฐหรัอเอกขน
"บีคามารดา" หมาชความว่า ป็คามารคาดามประมวลกฎหมายแห่งและพาณขย์ และไห่' 

หมายความถงบีคามารคาที่มิไห่*ดทะเบียนสมรสกัพห่วย

"บีคามารคาบุญชรรม” หมายความว่า บุคคลที่*ดทะเบียนรับเดกเป็นบุดรบุญ*รรม 

"บีคามารคาเลี้ยง" หมายความว่า สามห?อภรยาของมารดาห?อบีคาของเรก ไม่ว่า*ะไห่ 

*คทะเบียนสมรสกนห?อไม่

"ครอบครัวอุปถัมภ์" หมายความว่า ครอบครัวห?อบุคคลที่รับเห่ก ชี่งมใช่บุดรไ? 

อุปการะเลี้ยงถูอย่างบุตร

"ลี้ปกครอง,’ หมายความว่า บีคามารดา ลี้อบุบาล และลี้ปกครองคามประมวลกฎหมาย 

แห่งแทะพาณชย และไห่หมายความรวมถงป็ดามารดาบุญ*รรม บีคามารคาเลี้ยง ครอบครัวอุปถัมภ์ 

ลี้ปกครองส?สคิภาพ นาย?างและบุคคลที่นชี่งรับเห่กไ?ในความอุปการะเลี้ยงถูห?®ชี่งเห่กอาห่ยออุห่วย  

"ลี้ปกครองสว้สคภาพ" หมายความว่า ลี้มหน้าที่ปกครองถูแลเห่กเกี่ยวกับความประหฤค 

และความเป็นอฐ่ของเห่กดลอคเวลาที่เห่กอฐ่ในสถานรับเลี้ยงเห่ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 

สถานลี้มครองสวัสคภาพและสถานห่คเนาและที่[นลี้ดามพระราชบ้ญญคนี้

"ลี้ลี้มครองสวัสคภาพ" หมายความว่า บุคคลชี่งไห่รับแต่งตั้ง*ากอรบคห?อลี้ว่าราชการ- 

พหวดไห่เป็นลี้ลี้มครองสว้สคภาพเห่ก หามหมวด 7

"การสงเคราะห์" หมายความว่า การไห่ความช่วยเหรอแก่เห่ก รวมตั้งครอบครัว ชี่งออุ่ 

ในสภาวะที่iาห่องไห่รับการสงเคราะห์ดามพระราชบญtนคนึ๋ห?อกฎหมายอน ไม่ว่า*ะออุ่ในของเงน 

ดรา เคชี่องอุปโภคบรโภค ห?อการโห่บรการที่น ๆ ชี่งกระทำโดยหน่วยงานของทางราชการห?อเอกชน 

ดามเงื่อนไขที่ไห่กัาหนดไ?ในพระราชบญญดนี้

"การลี้มครองส?สดภาพ" หมายความว่า การปกข้อง ถูแล พัฒนาและที่นๅjjเห่กนถะครอบ 

ครัว ชี่งอถู่ไนสภาวะที่*ะห่องไห่รับการลี้มครองส?สดภาพ คามพระราชบีญญคนี้ห?อกฎหมายส์น ชี่ง 

กระทำโดยหน่วยงานของทางราชการห?อเอกชนดามเงื่อนไขที่ไห่กัาหนคไ?ไนพระราชป้ญญคนึ้

"ทาจุ;ณกรรม" หมายดวามว่า การกระทำห?อละเ?นการกระทํห่วยประการใด ๆ ขนเป็น 

เหถูไห่เส์อมเรยเสรีภาพห?อเกัดอนดรายแก่กายห?อ*ดไ* การกระทำสดทางเพศต่อเห่ก การไห่เห่กไห่ 

กระท้า ห?อประพฤดไนถักบพะเป็นอนดรายแก่กายห?®*ดไ*ห?อขดต่อกฎหมายห?®รล*รรมถันด 

ตั้งนไม่ว่าเห่ก*ะยนยอมห?อไม่กี่ดาม



$

"การเลี่ยงลูใดยมิชอบ,’ หมายความว่า ไม่ให้สี่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตและการรักษา 

พยาบาลเด็ก ตามมาตรฐานขั้นดํ่าที่กำหนดใดยกฎกระทรวง รวมทั้งไม่จัดไห้เด็กได้รับการพัฒนาหรือ 

การลึกษาอบรมดามวัยอันสมควรหรือปล่อยปละละเลยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของเด็ก  

"เด็กเร่ร่อน,’ หมายความว่า เด็กที่ไม่มีบิดามารคาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือ 

ไม่สามารถเลี้ยงดู จนเป็นเหตุให้เด็กด้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีความประพฤติชอบใช้ชีวิต 

เร่ร่อน จนน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสติภาพของตน

"เด็กกำพร้า" หมายความว่า เด็กที่ไม่ปรากฎบิดามารดาหรือถูกทอดที่งหรือพลัดหลง 

และไม่สามารถติดตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองได้

'‘เด็กพิการ,, หมายความร่า เด็กที่มีความบกพร่องทางกาย สมอง สติปัญญาหรือจิตใจ 

ไม่ว่าความบกพร่องนนจะมีมาแต่กำเนิดหรือเกิดขั้นภายหลัง

"เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด,’ หมายความว่า เด็กที่ประพฤติตนไม่สมคารแก่วัย 

ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าซิะชักน์าไปในทางกระท้าผิดกฎหมายหรือซัดต่อศีลธรรม 

อันดี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนำไปในทางเสียหายตามที่กำหนดในกฎกระทราง  

'’เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก" หมายความว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดา 

มารดาหย่าร้าง ทั้งร้าง ลูกคุมชังหรือแยกกันอยู่ หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัาเกีนกว่าวัย 

หรือกำลังความสามารถและสติปัญญา หรือไม่สามารถชัวยเหลึอด้วเองให้พันภัยได้

’'สถานรับเลี้ยงเด็ก,' หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่มีอายุไม่เกินหก?)บ?บุรณ์ และ 

จานวนเกินกว่าห้าคน ชงเด็กไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเชัาของหรือผู้ดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กด้งกล่าว  

ทงนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือใรงเรืยนทั้งของรัฐและเอกชน

''สถานแรกรับ" หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อประเมิน 

เด็กและครอบครัวกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดีภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย 

"สถานสงเคราะห์', หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่จำต้องได้รับการ 

สงเคราะห์ ชี่งมีจำนวนเกินกว่าห้าคนขั้นไป

''สถานคุ้มครองสวัสดีภาพ" หมายความว่า สถานที่ไห้การลึกษา อบรม‘รกอาชีพและ 

แล้ไขความประพฤติ ปาบิด รักบา ฟินผู้สมรรถภาพทั้งทางต้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงไต้รับการ 

คุ้มครองสวัสดีภาพ

’'สถานพัฒนาและพื่นผู้" หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบิน ศนย์หรือหลักสูตร 

ที่ชัด1ขั้นเพื่อ1ให้การปาบัดรักษา การพื่นผู้สมรรถภาพทั้งในต้านร่างกายและจิตใจ ตลอดชินให้การลึกษา 

แนะแนวและการ'สิกอบรมอาชีพแก่เด็กที่จำต้องไต้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดีภๅพเป็นกรรน 

พิเศษ

^jloo
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’'สถานแนะแนวปัญหาเด็กและครอมครา’' หมายความว่า สถานที่ให้คำแนะนำแต้ไข 

ปัญหาของเด็กและครอบครัวเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิคขี้นแก่เด็กบังทางร่างกาย จิต'ใจและลีลธรรม 

'’กองทุน" หมายความร่า กองทุนสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสคภาพและส่งเสรัมความ

ประพฤตเด็ก

"คณะกรรมการ,’ หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสติภาพและ 

ส่งเสริมความประพฤติเด็กแห่งชาติ

"พนกงานเจ้าหน้าที่'’ หมายความว่า

น) ผู้ซึ่งรัฐมนตรี ร่าทารกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามหมาด 4 แท่งพระราชบัญญัตินี้

(2) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีร่าการกระทรวงมหาดไทยหรอรัฐมนตรีร่าการกระทรวงแรงงานและ  

สวัสดิการสังคม แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวด 5 แท่งพระราชบัญญัตินี้

(3) ผู้ซึ่งิรัฐมนตรีร่าการกระทรวงศึกษา?การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 45 

มาตรา46 และหม ;เด 8 แท่งพระราชบัญญัตินี้

'’อ?บดี'' หมายความว่า อ?บดีกรมประชาสงเคราะห์ และหมายรวมลึงผู้ซึ่งไต้รับมอบ

หมายจากอ?บดี

"ผู้ว่าราชการจังหวัด'’ หมายความร่า ผู้ร่าราชการชังหวัด หรอผู้ว่าราชการก^งเทพ

บหานคร และหมายรวมลึงผู้ซึ่งได้รันมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

"รัฐมนตรี’, หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  ้

นาดรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษา?การและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี 

อัานาจแต่งตั้งพน์กงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการดามพระราชบัญญัตินี่

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

มหาคไทยมีอำนาจออกกฎกระทร เงหรือระเปียบเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ้ท้นแต่กฎ 

กระทรวงตามบทนิยามคำว่า ’'เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทืาผิด,, เ]ละกฎกระทรวงเกี่ยวกับการส่งเสริม

ความประพฤติและรักษาวนัยของนิกเรียน นักศึกษาให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษา?การ

กฎกระทรวงหรือระเบียบนี้น เมื่อไต้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต้วให้ใช้บังคบไต้

■■mmmmsmmwmw. " ■' fFiiiU 'พ**
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หมวด1 

บทพำาฟ่
มาทรา 7 รีเมนครีมีข้านาชออกกฎกระทรวงข้าหนคมาครเานช์นข้าในการเลี้ยงฎเข้ก 

การ#มครองสวิสศภาพเดก กาวส่งเส?มความประพฤดแสะการรีกบาวินัยของนักเรียน นักลึกนา โน 

สถานลึกบาทั้งของรเนทะเอกชน รวมทั้งข้าหนคหลักเกณฑ์ในการรีศทั้งสถานรบเลี้ยงเดก สถานแรก 

รีบ สถานสงเคราะห์ สถาน#มดรองสวิสคภาพและสถานพัฒนาและลี้น;j โคยฝานความเห์นชอบราก 

คณะกรรมกา?
กฎกระทรวงแทะหลักเกณฑ์ที่ออกคามความโนวรรคหนง ให์ข้าน้งนิงประโยชน์สุงธุด 

ของเข้กเป็นส่าคญ

มาทรา 8 รีเมนครีมีข้านาชออกกฎกระทรวงข้าหนคธุณสมบัด ลักบณะข้องห์ามและ 

ชรรยาบรรณของ#ปกครองสวิสดภาพ ข้ข้มครองสวิสคภาพ นักด้งคมสงเคราะห์ นักปาบัด คเนละ 

พนักงานเรีาหน้าที่ที่นที่ข้องปฎบศดามพระราชบัญญคนี  ้โดยความเห์นชอบของคณะกรรมการ

นาทรา 9 อ!บลึมีข้านาชชัคทั้งหรึออนุญาดให์เอกชนรีดทั้งสถานรีบเลี้ยงเข้ก สถานแรก- 

รีบ สถานสงเคราะห์ สถาน#มครองสวิสคภาพแทะสถานพัฒนาและลี้น;! โด้พํวราชอาณารีกร การ 

อนุญาดโห์เอกชนรีดทั้งสถานรีบเลี้ยงเรก สถานแรกรีบ สถานสงเคราะห์ สถาน#มครองสวิสดภาพแทะ 

สถานพัฒนาและลี้นาjโนแค่ละชังหวัด ให์เป็นข้านาชของ#ว่าราชการชังหวิดภายในเขดชังหวิดนั้น ๆ

กรณ์หนํวยงานที่นของรัฐนอกชากที่มีหน้าที่ดามพระวาชบัญญดนี้ชะชัดด้งและข้าเน้น 

กชการสถานรีบเลี้ยงเข้กโน้นรีงโห์อ!บลึหรึอ#ว่าราชการชังหวิดแลัวแค่กรข้นพํอทราบ ในกรย้เช่นว่านี้ 

อ?บดหรึ©#ว่าราชการชังหวัดอาชใน้ข้าแนะน้าหรีอสนับสนุนการชัคทั้งและการข้าเน้นการด้งกล์าวด้วย 

ข้ได้

หมวด 2

คนิเะกรรมการสงเคราะห์ น้นครองสวิสดภาพเทะส่งเสรีมความประพสุลึเข้ก

มาทรา 10 โน้ป็คณะกรรมการสงเคราะห์ ข้มครองสวิสคภาพแทะส่งเสรีมความ 

ประพฤคเข้กแห่งชาด ประกอบด้วย รีเมนครีว่าการกระทรวงแรงงานและสวิสด้การสังคม เป็นประชาน 

กรรมการ ปลัดกระทรวงแรงงานและสวิสคการสังคม ลัยการสุงชุด ปลัดกระทรวงมหาคโทย ปลัด 

กระทรวงลึกบา*การ เลขา!การคณะกรรมการส่งเสรีมแทะประสานงานเยาวชนแห่งชาค อ!บลึกรม 

สุขภาพ?ด §บัญชาการข้ารวชแห่งชาด อ!บลึกรมการปกครอง อ!บลึกรมหลลึกบาแทะอ!บล  ึ

#หหากบาคาลเยาวชนแทะครอบครีวกลางเป็นกรรมการ และกรรมการชงรีเมนครึแค่งทั้งชาก§เชี่ยว 

ชาญในสาขาวิชา!หสังคมสงเคราะห์ ชดวิทยา กฎหมาอ การแพทย์ ชี่งเป็น#มประสบการณ์โนการ 

ข้าเน้นงานโนสาขาวิชา!พนั้น ๆ โม่น้อยกว่าเชคปื สาขาวิชา!พละสองคนและ#มีประสบการณ์และคล



งานเป็นที่ประรักษ์ไนงานด้านสวิสคการเสกมาไม่ฟ้ออกว่าเรึคปี ย่านวนสองคน ซึ่งในแย่สะสาขาวิชา 

ชพออ่างฟ้ออด้องมซัแหนธากองห์กรภาคเอกชนหซึ่งคน ใคอฏีอรบสกรมประชาสงเคราะห์เป็นกรรมการ 
แสะเสขาบุการ นฉะคณะกรรมการธะแย่งตั้งข้าราชการในกรมประชาสงเคราะห์เป็น§ข่วอเทขานุการ 

ไม่เกนสองคนรได้

คณะกรรมการซึ่งเป็น§เซึ่อวชาญในสาขาวิชาซีพแสะ§ยึประสบการณ์นสะผทงานเป็นที่ 

ประรักษ์คามวรรคหซึ่งฟ้น ด้องเป็นสครึไม่ฟ้ออกว่าหซึ่งไนสาม

มาครา 11 กรรมการ§ทรงบุณ')เรไฟ้อบุ่ไนย่านหน่งคราวถะ 3 ปี

กรรมการษีทรงบุณ')ณฟ้นธากย่าแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแย่งตั้งสกได้ แย่ระ 

แย่งตั้งคคย่อกนเกนสองวาระไม่ได้

มาครา 12 กรรมการ$ทรงบุณ')พนอกจากการฟ้พจากย่านหน่งคามวาระคามมาครา น 

ใฟ้ฟ้นจากย่านหน่งเซึ่อ

(1) คาย

(2) ลาออก

(3) รัฐมนครึมึย่าสังโฟ้ออก

(4) บุกย่าบุกคามย่าพพากบารงที่ธุคใฟ้ย่าบุก
(5) เป็นบุคคทที่ศาสมย่าหพากบารงที่ธุคไฟ้เป็นบุคคสข้มทะสาย
(6) วิกทจรคหรึอจคฟินเสอนหรึอบุกสาสสังใฟ้เปีนคนไรัความสามารถหรอเสฏือนไรั

ความสามารถ
(7) ขาคการประชุมดคย่อกน 3 ครั้ง

ไนกรณกรรมการ§ทรงบุณ')ณฟ้นจากย่านหน่งก่อนครบวาระใฟ้รัฐมนครึแย่งตั้งบุคคส 

ในประเภทเรอวกนตามมาครา 10 เป็นกรรมการนทน นละใฟ้$ที่ได้รับนย่งตั้งอบุ่ในย่านหน่งเท่าด้บ 

วาระที่เหรออบุของกรรมการซึ่งคนแทน

มาครา 13 กรรมการ§ทรงบุณ')ณซึ่งรัฐมนครึแย่งตั้งเส์อครบวาระแข้วแย่องมึไย่รการ 

แย่งตั้งกรรมการ§ทรงบุณ')ณใหม่ ไฟ้กรรมการ§ทรงบุณ')ฒที่ฟ้นรากย่านหน่งคามวาระปฏิบคหฟ้าที่ไป 

หทางก่อน จนกว่ากรรมการซัทรงธุณ')(พที่ได้รับแย่งตั้งใหม่เข้ารับหฟ้าที่

มาทรา 14 การประชุมคณะกรรมการด้องมึกรรมการมาประชุมไม่ฟ้ออกว่ากึ๋งหซึ่งของ 

ย่านวนกรรมการตั้งหมครึงเป็นองทประชุม

ในการประชุมคราวไคข้าประธานกรรมการไม่อฐไนที่ประชุมหรึอไม่สามารถปฎบค 

หฟ้าที่ได้ ไฟ้กรรมการที่มาประชุมเสอกกรรมการคนหซึ่งเป็นประธานไนที่ประชุม
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มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งรเสียงหนึ่งในการลงคะเณน ล้า 
คะแนนเสียงเท่าล้นให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 15 คณะกรรมการมีอีานาจหน้าที่ดังต่อใปนี้

(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนดรเกี่ยวกบนโยบายนละมาตรการในการสงเคราะห  ์

ซัมครองสวัสดีภาพและส่งเส?มความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ 

เพื่อดำเนินการตามพระร าชบัญญัตินี้

(3) วางระเบียนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

(4) วางระเบียนเกี่ยวกับวิธีการดำเน้นการซัมครองสวัสดีภาพเด็กดามมาตรา 46

( 5) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเข้าหน้าที่

(6) วินิจฉัยชี้ขาดตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นหน้าที่ รวมทั้งมีอำนาจเรียก 

เอกสารหเอพยานหลักฐานใด ๆ หรือดำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดด้วย
(7) ให้ดำปรึกษาแนะนำและประสานงานให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัต  ิ

งานด้านการลึกษา การสงเคราะห์ ซัมครองสวัสดีภาพและส่งเส?มความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอำนาจ 

เข้าไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานซัมครองสวัสดีภาพ 

สถานพัฒนาและฟินชุเ หรือสถานที่ใค ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ ซัมครองสวัสดีภาพและส่งเสรม 

ความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน

(8) แต่งตั้งคณะอทุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท่าการใดๆ ชันอยู่ใน 

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

(9) ปฏิบัติหน้าที่ลิ่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์ ซัมครองสวัสดีภาพและส่งเส?มความ

ประพฤติเด็ก

มาตรใ 16 ให้คณะกรรมการ อทุกรรมการและพนักงานเข้าหน้าที่ดามพระราชบัญญัติ 

นี้ เป็นเข้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรใ 17 ให้มีคณะกรรมการสงเคราะห์ ซัมครองสวัสดีภาพและส่งเส?มความ 

ประพฤติเด็กจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการชังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

อัยการชังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานและสวัสดีการสังคมชังหวัด ลึกษาธิการ 

จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจคูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพินิจและซัมครองเด็ก 

จังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการซึ่งอธิบดีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
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จิตวิทยา กฎหมาย การแพทย์และด้านสวัสดีการเด็กในชังหวิดนั้นๆ สาขาวิชาชึพละสองคน ซึ่งใน 

แต่ละสาขาวิชาชึพอย่างน้อยต้องมีผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนหนึ่งคน โดยมีประชาสงเคราะห์ชังหวัด 

เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแต่งดั้งข้าราชการในชังหวัดนั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่ 

เกินสองคนก็ได้

มใตรา 18 วาระกโรคำรงตำแหน่งและการปฎบัดีหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณๅฒที่พ้น 

หน้าที่ตามมาตรา 17และองค์ประชุมให้นำมาตรา 11 มาตรา 13 และมาตรา 14 ใช้บ้งคบโดยอนุโลม 

มาตรา 19 กรรมการผู้ทรงคุณๅทดามมาตรา 17 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตาม 

ฆาตรา 18 แต้ว ให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

น) ดาย

(2) ลาออก
(3) ผู้มีอำนาจแต่งดั้งมีคำสั่งให้ออก

(4) ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุคให้จำคุก

(5) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาลึงที่สุดให้เป็นบุคคลต้มละลาย

(6) วิกลจรืตหรือจิตฟินเฟิอนหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ
(7) ขาดการประชุมดีดต่อกิน 3 ครั้ง

ในกรณีกรรมการผู้ทรงคุณดามมาตรา 17 พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ผู้มี 

อำนาจแต่งดั้ง แต่งดั้งบุคคลประเภทเดียวกินเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ไต้รับแต่งดั้งอยู่ในตำแหน่ง 

เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มาดรา 20 คณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรืมความประทฤดี 

เด็กขังหวัดตามมาตรา 17 ให้มีอำนาจหน้าที่ด้งต่อไปนี้

(1) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่ทำงานต้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรม 

ความประพฤตเด็กภายในเขตอำนาจ

(2) ให้คำแนะนำและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพ้ตเนาและส์นชุ(ภายในเขตอำนาจ

(3) มีอำนาจตรวจสอนหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบ้ดีต่อเด็กโดย

ฆชอบ

อำนาจ

(4) กำหนดแนวทางสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรืมความประพฤดีเด็กในเขต
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(5) ขัคหาทุนเพื่อสงเคราะห์ ทั้มครองสวัสดีภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กใน

ห้องถํ่น

(6) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสงเคราะห์ (เมครองสวัสดีภาพและส่งเสริมความ 

ประพฤดีเด็กแห่งชาติมอบหม (ย

(7) วินิจฉัยชี้ขาดต เมที่พระราชบญญัดีนี้กำหนดให้เป็นหน้าที่รวมทั้งมีอำนาจเรียก 

เอกสารหรือหลักฐานใด ๆ หรือคำชี้แจงจากผู้[ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวินิจฉัยชี้ขาดห้วย

มาตรา 21 ให้ขัพี่วห์ส?สวาพส!แพา,*พสาVส?เคํวเ/เวห์//เทุส่วัส่ดีส่วิทุคํส่£1ส่พ?ป
พพป?พเ!ผิเสสห์/พ(ดี/ ชี้พ,Kl /ส?มปรพา(พสพห์/ ฤพทุร,พเพ«สพส่พัส่สิสพลั)•สม พ
าห้มีอํ?นท,สน้าที่' ค้พห์/พทั้

uyรีปดี*๙อ(ปใร!เ4ทุ&4&Mวมลัส่M•ส่สววมคํคํว|M«Wtฟ}ห์ ห้ทุคํพงฬส่ดี/เคํทุ๙ล^ส่วเทุริขั/

พเพปพสพส

ป/1พ1พพ'yพพืก้WWพท 

fmwmimvmpmrm

เพห์inrVพสป/?ปม/ส/UPสวิแสพสสคํtสเฟพป?(พห้t%mสร'ารห์ /เพสรสวสเสดี/Vvทุ 

มอํพ่พํ๓พริท"พิพ็

พ7สม?สมพทรพิว)รท พ/ห้วพิส';?สิสสวมมสพhพมิพพส)'๗ข็ข้ดีทุพส?!ฒส
ปพั๋fflffl๒?พพพ พ??พ้^พห'๗;พพ?พ^?)พพพพพ  ่W7V 

พทั้ฐวพสสพสี่พี่)ชี้สพเ'ว?')พเพให้สพพพเพ7พราป
??)/ ปชิ!รพิวพพิพพะ,พเมวทุ/ทุเพ!วพี่พ'วทุพฤพพพ!ย.

หมวด3

การปฎฃตฅ่อเด็ก

มาดวา 22 การปฏีบัดีต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คำนึงถึงประใยชน์สูงสุดของเด็กเป็น 

สำคัญและห้ามมิให้รการเสือกปฏิบัติ

มาตรา 23 ป็ดามารดา ผู้ปกครองหรือ![ปกครองสวัสดีภาพ จำต้องให้การอุปการะเลี้ยง 

ลู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองลูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานขั้นตํ่าที่คำหนดโดยกฎกระทรวง

กรณีที่บิดามารคา ผู้ปกครอง ตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงลูอบรมสั่งสอน 

และพัฒนาเด็กไต้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตำเนีนการเพื่อให้เด็กไต้รบการสงเคราะห  ์

และคุ้มครองสวัสดีภาพทันที โดยไม่คำนึงถึงเชี้อชาติ ศาสนาของเด็กนั้น



ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์และซัมครองสวัสดีภาพเด็กหรือ 

เพื่อมิให้เด็กได้รับอันตราย พนักงานเด้าหน้าที่อาจใช้มาตรการที่เหมาะสมด้งต่อไปนี้

(1) ชัดสถานที่อยู่อาศัยให้เด็กอยู่ภายใต้การซัมครองคูแลโดยแต่งตั้งผู้ซัมครองสวัสดีภาพ

ตามมาดรา 67

(2) ชัดให้มีการช่วยเหลือในรูปของการสงเคราะห  ์ตามมาตรา 32

(3) ชัดให้เด็กได้รับการซัมครองสวัสดีภาพตาม มาตรา 42

มาตรา 24 บิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้ปกครองสวัสดีภาพ ด้องปกป้องซัมครองสว้สด

กไพเด็กที่อยู่ในความปกครองคูแลของตนมีให้ดกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือรดใจและ 

ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางต่อความเจรญเสิบโดหรือพัฒนาการของเด็กไม่ว่าในทางใด ๆ

กรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง กระทำการใดอันน่าชะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็ก 

พนักงานเด้าหน้าที่ต้องให้การสงเคราะห์หรือซัมครองสวัสดีภาพในทันทีโดยไม่คำนึงถึงเชึอชาดี ศาสนา 

ของเด็กนั้น

มาครา 25 อธิบดี ผู้ว่าราชการชังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นห้วหน้าประจำกิ่ง 

อำเภอ หรือผู้บ?หารองค์การบ?หารราชการส่วนท้องถน มีหน้าที่คูแลและซัมครองสวัสดีภาพเด็กที่อยู  ่

ในเขตอำนาจ ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีบิดามารคาหรือผู้ปกครองหรือไม่ก็ดาม รวมตั้งมีอำนาจหน้าที่คูแลและ 

ตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานซัมครองสวัสดีภาพและสถาน 

พัฒนาและพื่น'ผู้ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจ

มไดรา 26 เพื่อประโยชน์ในการปฏีน้ดีดามพระราชบัญญ็ดีนี้ ให้พนักงานเด้าหน้าที  ่

ตามหมาด4 และหมวด 5 ฏีอํในาชหน้าที่ด้งต่อไปนี้

(1) ตรวจสันในสถานที่ใดๆที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำทารูณกรรมเด็ก หรือมีการกักขัง 

หรือเลี้ยงคูเด็กโดยมิชอบ แต่ถ้าเป็นที่รโหฐานจะด้องมีหมายด้นจากศาล เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน หาก 

ขักช้าเด็กนั้นอาจไต้รับอันตรายแก่กายหรือชิตใจ หรือมูกนำพาไปสลานที่อึ๋นซึ๋งยากแก่การดีดตามช่วย 

เหลือ พนักงานเด้าหน้าที่จะตรวจค้นโดยไม่ต้องมีหมายก็ไต้

(2) ซักถามเด็ก เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กนั้นจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือซัม 

ครองสวัสดีภาพ และในกรรจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์และซัมครองสวัสดีภาพเด็ก ให้มี 

อำนาจนำต้วเด็กไปยังที่ทำการของพนักงานเด้าหน้าที่ เพื่อทราบช้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทัง 

บุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ในการนี้จะต้องกระท้าโดยมิชักช้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ห้ามมิให้กักตัวเด็กไว้นาน 

เกินกว่าสิบสองชั่วโมง เมื่อพันระยะเวลาดังกล่าวให้ปฏีบัสิตาม (6) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความสูแล จะ 

ต้องให้การอุปการะเลี้ยงคู หากเจ็บป่วยต้องให้การรักษาพยาบาล
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(3) เรียกบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นมาให้ถอยดำหรือข้อเท็จจรืงเกัยวกับ 

ความเป็นอยู่ ความประพฤดี สุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก

(4) สั่งให้บิดามารดา ผู้ปกครองของเด็ก หรือสั่งให้นายจ้างหรือผู้ประกอฆการ (จ้าของ 

หรือผู้ครอบครองสถานที่ที่เด็กทำงานหรือเคยท้างาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ หรือสั่งให้เจ้าของ ผู้ครอบ 

ครองหรือผู้ดูแลสถานศึกษาที่เด็กกำลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือสั่งให้ผู้ปกครองสวัสดีภาพ ให้ส่ง

เอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือการศึกษาหรือการท้างานหรือความประพฤดีของเด็กมาให้

(5) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของบิดามารดา ผู้ปกครองของเด็ก สถานที่ประกอบการ 

ของนายจ้างของเด็ก สถานศึกษาของเด็กหรือสถานที่ที่เด็กนั้นมีความเกี่ยวข้องห้วย ในระหว่างเวลา 

พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิดย์คกเพื่อสอบถามบุคคลที่อยู่ในที่นั้น ๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐาน 

ใด ๆ เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ความส้มพ้นธ์ในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย ความประพฤต็ของเด็ก

(6) มอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเพื่อดูแลหรือมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดา 

หรือผู้ปกครองพรัอมกับแนะนำหรือตักเด็อนบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็ก 

ในทางที่ถูกห้องเหมาะสม นั้งนั้ เพื่อให้เด็กนั้นได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม

(7) ท้ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีรการส่งเด็กไปยัง  

สถานแรกรับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการรัองขอ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ เด็กที่อยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะห้องได้รับการอุปการะ 

เลี้ยงดู และได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน 

แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานอุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพัฒนาและทิ้น^ จะต้องปเกษากับผู้(ชื่ยว- 

ชาญในสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระท้าได้

นาทรา 27 ห้ามมิให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง

น) ทอดทิ้งเด็กใวัในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยง 

เด็กหรือสถานที่ใด ๆ หรือที่สาธารณะ ใดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กนั้นกลับคน

(2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดีภาพหรือให้การ 

เลี้ยงดูที่เหมาะสม

(3) กระท้าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการชัดขวางความเจรญเด้บโตหรือพัฒนาการ

ของเด็ก

(4) จงใจหรือประมาทเลนเล่อไม่ให้สิงที่จาเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือด้านสุขภาพอนามัย 

จนน่าขะเกัดอันตรายแก่กายห?อจ้ตใจของเด็ก

(5) กระห้าการใด ๆ ต่อเด็กอันมีลักษณะถือได้ว่าเป็นการเลี้ยงคูไคยมิชอบ
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มาตรา 28 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ห้ามรให้ผู้fใด

(1) กระท้าหรือละเว้นการกระท้าคันเป็นการทาชุณกรรมต่อร่างกายห?อธิดใชิของเด็ก

(2) จงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ไห้ส์งจำเป็นแก่การดารงชวิดหรือการรักษาพยาบาลแก  ่

เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน ชินน่าจะเกิดชันตรายแก่กายหรือชิตใจของเด็ก

(3) ชักเง บังคับ ยู่เข็ญ รนยอมหรือส่งเสริมให้เด็กประพลุติดนไม่สมควรแก่วัย หรือ 
น่าชิะท้าให้เด็กนั้นมีความประพฤด็เสี่ยงต่อการกระทำผิด

(4) โฆษณาทางสี่อมวลชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อรืบเด็ก หรือยกเด็กให้แก  ่

บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็กนั้น เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือไต้รับอนุญาตชิากทาง 

ราชการแล้ว

(5) ชักรง ยู่เข็ญ ยินยอม ส่งเสริมหรือกระท้าด้วยประการใด ๆ ทำให้เด็กไปเป็นขอ 

ทาน เร่ร่อนหรือกระท้าผิด หรือใช้ จ้างวานหรือยู่เข็ญให้เด็กเป็นเครื่องมือขอทานหรือกระท้าผิดหรือ 

กระท้าด้วยประการใด ๆ คันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

(6) ให้ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเด็กกับทรัพย์รน หรือประโยชน์อื่นใด
(7) ใช้หรือจ้างเด็กให้ทำงานหรือกระทำการใด ๆ ชันอาชิเป็นดันตรายแก่กายหรืออิดใจ 

ของเด็ก หรือมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโดหรือชัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก

(8) ใช้ ยู่เข็ญ ชักรงหรือยินยอมส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท้าการใด ๆ เพื่อ 

แสวงหาประโยชน์ทางการล้าคันมีลักษณะเป็นการชัดขวางต่อพัฒนาการดามวัยของเด็ก หรือมีลักษณะ 

เป็นการทาชุณกรรมต่อเด็ก

(9) ยินยอมหรือใช้ให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนดใดหรือเช้าไปในสถานที่เล่นการพนัน 

หรือสถานค้าประเวณี สถานเริงรมย์หรือสถานที่ใด ๆ ที่ห้ามมิให้เด็กเช้า

(10) ใช้ ยินยอม ซักรง ชุยง ส่งเสริม หลอกลวงหรือยู่เข็ญด้วยประการใดๆให้เด็ก 

แสดงหรือกระท้าการใด ๆ ชันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าดอบแทนหรือ 

เพื่อการใด ๆ แม้เด็กจะยินยอมก็ตาม

(11) จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือผลิดภัณฑ์ที่มีส่วนผสมคัลกอยอล์ 

บุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์บุหรี่ให้แก่เด็ก แม้เด็กชิะมิได้เสพสุราหรือบุหรี่นั้นก็ดาม

มใตรา 29 ห้ามมิให้โฆษณาทางส์อมวลชนหรือเผยแพร่ผ่านส์อสารสนเทศประเภทใด ๆ 

ซึ่งช้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ด้วย ในลักษณะที่น่าจะเกิด 

ความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณห?อสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของเด็ก



เทดรใ 30 ผู้ใดพบเห็นเด็กดกอยู่ในสภาพจำต้องไต้รับการสงเคราะห์หรือผู้มครอง 

สวัสดีภาพ จะต้องให้การช่วยเหลือเบองต้นหรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวต้องกับการสงเคราะห  ์

หรือต้มครองสวัสดีภาพใดยมิชักต้า

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห  ์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับคัว 

เด็กไวัรักษาพยาบาล ครูอาจารย์ นายจ้าง ซึ๋งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศีษย้ หรือลูกจ้าง หากเป็นที่ปรากฏ 

ชัดหรือเป็นที่น่าสงสัยว่าเด็กนั้นถูกกระทำทารูณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ให้รบ 

รายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัดีตามพระราชบัญญัดีนี้ทราบโดยมิซักช้า

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไต้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความต้มครอง 

และไม่ก่อให้เกิดความรับสดแก่ผู้แจ้ง

หมวด 4

กาวสงเคราะห์เด็ก

มาดรา 31 เด็กที่พึงไต้รับการสงเคราะห์ไต้แก่ เด็กคังต่อไปนี้

(1) เป็นเด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพรัา

(2) ถูกทอดทิ้งไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง

(3) บิดามารคาหรือผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงลูไต้ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด เช่น ถูก 

จำคุก กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งรัาง เป็นโรคจิตหรือโรค 

ประสาท มีพฤตกรรมหรือการประกอบอาชีพที่ฏีลักษณะไม่เป็นคุณต่อเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล

(4) ไต้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหา 

ประโยชน์โดยมิชอบ ถูกกระทำทารูณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอื่นใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความ 

ประพฤดีเส์อมเลึยในทางศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

(5) บกพร่องทางร่างกาย สมอง สดีปัญญา หรือจิตใจและไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงสู หรือ

เป็นเด็กพิการ

(6) อยู่ในสภาวะที่จำต้องไต้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัดีนี้ หรือตามกฎหมาย 

อื่น หรือเป็นเด็กที่อยู่ในสภาพยากลาบาก

มาดรา 32 พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ๋งต้องปฎิบัสิตามพระราชน้ญญัดีนี้อาจดำเน้นการ  

ดามมาตรา 26 หรือดำเน้นการให้การสงเคราะห์หรือแนะนำแก่ครอบครัวของเด็กหรือบุคคลที่เด็กอาคัย 

อยู่ตามวิธีการที่เหมาะสมคังต่อไปนี้
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(1) ให้ความช่วยเหลีอและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก 

ห้งนี เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไต้ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง

(2) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและรนยอมรับเด็กไร้อุปการะ 

เลียงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไม่อาชิดำเน้นการตาม (1) ไต้

(3) ดำเน้นการเพื่อให้เด็กไต้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายว่าต้วยการรับ 

เด็กเป็นบุตรบุญธรรม

(4) ส่งเด็กเช้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่เหมาะสมและ 

ยินยอมรับเด็กนั้นไร้อุปการะ

(5) ส่งเด็กเช้ารับการอุ!เการะในสถานแรกรับ

(6) ส่งเด็กเช้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์

(7) ส่งเด็กเช้าศึกษาหรือปีกหัดอาชพ

วิธีการให้การสงเคราะห์ด้งกล่าวช้างต้น ต้องปฏีบัด้คามระเบียบที่อธีบดืกำหนด และไม่ 

ว่ากรณีใด ๆ การดำเน้นการไห้การสงเคราะห์ตาม (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา 

หรือบิดาหรือมารดาในกรณีที่บิดาหรือมารดาถึงแก่ความตายหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ห?อชิาก 

ผู้ปกครองของเด็ก ความยินยอมด้งกล่าวต้องทำเป็นหนังสือดามแบบที่อธิบดีกำหนด หรือด้วยวาจาต่อ 

หน้าพยานอย่างนัอย 2 คน ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่ให้ความรนขอมโดยไม่บีเหตุอันสม 

ควร ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการชิงหวัดมีอำนาจส่งเด็กเช้ารับการสงเคราะห์ตามวิ?การดังกล่าวไต้ ทั้งนี้ 

อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟิงรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญสาขาสังคมสงเคราะห์และการ  

แพทย์ก่อน

ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีมีอำนาจกำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ 

เด็กตาม (4) (5) และ (6) แต่ล้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาชิจะขยายหรือย่นระยะเวลาที่กำหนดไร้แล้ว 

ก็ได้คามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเช้าหน้าที่?บดำเน้นการชัดให้เด็ก 

สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยมิช่กช้า

กรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองรัองขอรับเด็กที่-อยู่ระหว่างการสงเคราะห์ไปปกครอง  

ดูแลเอง ล้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองแสดงให้เห็นว่าสามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กไต้ ให้ 

อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กนั้น'ต้นจากการสงเคราะห์ และมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาหรือ 

ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ยงไม่ครบกำหนดระยะเวลาในการสงเคราะห์ก็ดาม เมื่อบุคคลที่ไต้ 

รับการสงเคราะห์มีอาผูครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยงอยู่ในสภาพที่ชิาต้องไต้รับการสงเคราะห์ อธิบดีหรือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นไต้รับการสงเคราะห์ต่อไปจนอายูยี่สิบปีบริบูรณ์ก็
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ได้ แด่ล้าบุคคลนั้นเ'องขอและรเหตุจำ!ป็นด้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีก อธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัด 

แล้วแด่กรณีอาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นส่อไปดามความจำเป็นและสมควร แด่ทั้งนึ๋ต้องไม่เกินเวลาที่ 

บุคคลนั้นมิอาชุครบยี่สิบสี่ปืบริบุรณ์

มาตรใ 33 เมื่อสถานรันเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์ได้รับคัวเด็กไวัตาม 

มาตรา 32(4) (5) (6) ให้ริบท้าการประเมินเด็กและครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการ 

สงเคราะห์หรือตุ้มครองสวัสดีภาพเด็กแด่ละราย พรัอมด้วยประวัตไปยังอธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัด 

แล้วแด่กรณี โดยมิชักช้า ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรส่อไป

มาดรา 34 กรณีที่อธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัดสั่งให้เด็กเช้ารับการสงเคราะห์โดยบีดา- 

มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กไม่รนยอมตามมาดรา 32 วรรคสอง กรณีที่บีดามารดาหรอผู้ปกครองของ 

เด็กไม่เห็นด้วยกับกำหนดระยะทลาตามมาดรา 32 วรรคสาม หรือกรณียี่นคำร้องขอรับเด็กไปปกครอง 

ดูแลเองแด่ได้รับการปฏิเสธจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัดตามมาตรา 32 วรรคสี่ แล้วแด่กรณี บีดา 

มารดาหรือผู้ปกครองย่อมฏีสิทธิยี่นอุทธรณ์ต่อศาลตามมาดรา 92 ในเขตห้องที่นั้นภายใน 120 วัน

มใตวใ 35 ระหว่างที่เด็กไต้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา32(2)(4)หรือ(6) หากปรากฎ 

ว่าเด็กนั้นเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท้าผิดและพึงไต้รับการตุ้มครองสวัสดีภาพ ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการ- 

ชังหวัด แล้วแด่กรณีมิอานาจสั่งให้ใช้วิธีการตุ้มครองสวัสดีภาพแก่เด็กนั้นไค้

มใดรไ 36 หากบีดามารคาหรือผู้ปกครองที่ให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กไต้รับเด็ก 

กลับมาอยู่ในความดูแล รพฤดีการณ์ที่น่าเชื่อว่าจะให้การเลี้ยงลูใดยมิชอบแก่เด็กอีก ก็ให้พนักงานเจ้า- 

หน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติดามพระราชบัญญ'ดีนึ๋ให้คำแนะนำแก่บิดามารคาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้น  

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ก็ให้ยี่นคำขอต่ออธิบดี ผู้ว่าราชการชังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแด่กรณีเพื่อ 

เรืยกประกันทัณฑ์บน โดยกำหนดจำนวนเงินดามสมควรแก่ฐานาบุเปว่าจะไม่กระท้าการใด ๆ อันมิ 

ลักษณะเป็นการเลี้ยงดูแก่เด็กโดยมิชอบ แด่ทั้งนึ๋กำหนดทัณฑ์บนไต้ไม่เกินระยะเวลาสองปื

ไม่ว่ากรณีใด ๆ การให้คำแนะนำหรือการเรียกประกันทัณฑ์บนให้คำนึงถงความ 

สามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

มาตรา 37 กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้าให้พนักงานเชัาหน้าที่คำเน้นการดามมาดรา 

26(2)ล้าเด็กเจ็บป่วยหรือจำต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการให้คำเน้นการดามมาตรา42 และล้าเป็น 

เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก จำเป็นต้องใต้รับการสงเคราะห์ก็ให้ดำเน้นการตามมาดรา 32 แด่ไม่ว่า 

กรณีใด ๆ ให้พยายามดำเน้นการเพื่อให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวโดยเร็ว ล้าปรากฏว่าสภาพ 

ครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมีเหตุจำเป็นที่จะต้องให้การ 

ตุ้มครองสวัสดีภาพแก่เด็กนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการตุ้มครองสวัสดีภาพแก่เด็กนั้นก็ไค้

I 1; imm tssr.v 'atnarr1**
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มาดวา 38 บิคามารดา ผู้ปกครอง ญาติหรอผู้พบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตาม 

มาตรา 31 อาจนำเด็กไfนไปขอรับการสงเคราะห์ ที่กรมประชาสงเคราะห์ห?อส์านักงานประชไ- 

สงเคราะห์จังหวด หรอหน่วยงานสงเคราะห์เด็กของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ได้ ถ้าพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ห?อผู้ปกครองสวัสดีภาพ ท?อเจ้าของห?อผู้ลูแลสถานสงเคราะห์พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้อง 

ดำเนินการสงเคราะห์ตามมาตรา 32 ก็ให้ดำเนินการสงเคราะห์ตามวิ?การที่เห็นสมควร แต่ถ้าเห็น 

สมควรท้าการประเมินเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิ?การสงเคราะห์ที่เหมาะสมจะส่งเด็กนั้นไปยังสถานแรก 

รับก่อนก็ได้

หมวด 5

ก!รคุมครองสว่'สติภาพเด็ก

มาดวา 39 เด็กที่พึงได้รันการต้มครองสวัสดีภาพได้แก่เด็กด้งต่อไปนี้

(1) ลูกกระท้าทา^ณกรรม

(2) มิความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท้าผิด

(3) อยู่ในสภาวะที่จำต้องได้รับการด้มครองสวัสดีภาพตามพระราชบัญญัตินี้หรอตามกฎหมายอื่น 

มาตรา 40 ผู้ใคพบเห็นห?อน่าเชื่อว่ามีการกระท้าทารูณกรรมต่อเด็กให้รีบแจ้งด้วยวาจา

ห?อเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครอง ห?อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ้

การแจ้งห?อการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระท้าโดยสุจริตย่อมไต้รับความผู้มครอง 

และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้แจ้ง

มาดรา 41 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองห?อผู้ฏีหน้าที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ไต้รับแจ้งเหตุตามมาตรา 40 ห?อเป็นผู้พนเห็นหรัลมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามิการ  

กระท้าทาชุณกรรม ต่อเด็กในสถานที่ใค ๆ ให้มึอานาชิเขาตรวจด้นตามมาตรา 26 (1) และมิอำนาจ 

แยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็ก เพื่อให้การด้มครองสวัสติภาพเด็กโดยเร็วที่สุด

มาตรา42 การด้นนิ'นก)รผู้มครองสวัสติภาพเด็กตามฆาตรา 41 ต้องรีบจัดให้มิการตรวจ 

รักษาทางร่างกายและจิตใจท้นถี ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องประเมินเด็กและครอบครัวเพื่อหา 

วิ?การผู้มครองสวัสดีภาพที่เหมาะสมแก่เด็กก็อาจส่งด้วเด็กไปสถานแรกรับก่อนก็ได้ ห?อถ้าจำเป็นต้อง 

ให้การสงเคราะห์ก็ให้ดำเนินการตามหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ และถ้าจำเป็นต้องให้การฟินผู้ 

สภาพจิตใจก็ให้?บส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและที่[นผู้

กไรส่งเด็กไปสถานแรกรับห?อสถานพัฒนาและฟินผู้ห?อสถานที่อื่นใดตามวรรคหนี้ง 

เพื่อการผู้มครองสวัสดีภาพเด็กนั้น ให้กระท้าได้มีก่าหนดระยะเวลาไม่เกินเชิดวัน แต่ถ้ากรณีที่มีเหตุ 

จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นคำรัองขอต่อศาล 

ตามมาตรา 92 เพื่อมีคำสั่งขยายระยะทลาออกไปไม่เกินสามสินวันก็ไต้
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มไตรไ 43 กรณีที่บิคามารดา ผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระท้าทาชุณกรรมต่อ 

เด็ก ถ้ามีการดำเน้นคลีอาญาแก่ผู้กระท้าผิดและมีเหตุชันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระทำทารึณกรรมแก่ 

เด็กนั้นอีก ก็ให้ศาลมีอำนาจกำหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้นหรือห้ามเข้าเขตกำหนด เพื่อรให้ 

กระท้าการด้งกล่าวและสั่งให้ผู้นั้นทำทัณฑ์บนไว้ตามมาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ใด  ้

กรณีที่ไม่มีการฟ้องคลีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระทำทาชุณกรรมแก่เด็ก 

อีก ให้พนักงานเว้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือพนักงาน 

ชัยการยื่นดำขอต่อศาลตามมาตร 1 92 เพื่อออกดำสั่งมีให้กระท้าการด้งกล่าวโดยกำหนดมาตรการ 

คุมความประพฤติและเรียกประก่นทัณฑ์บนด้วยก็ได้

ในกรณีตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเร่งด่วน 

เพื่อคุ้มครองเด็กมีให้ถูกกระทำทไรณกรรมอีก ศาลจะออกคำสั่งให้เว้าหน้าที่ตำรวจชับกมผู้ที่เชื่อว่าจะ 

กระท้าทาชุณกรรมแก่เด็กมาข้งไร้ มีกำหนดไม่เกิน 1 เดือนก็ไล้

การพีจารณาออกดำสั่งหรือการเรียกประก่นทัณฑ์บนตามบทบัญญัติในวรรคก่อน ให้ 

ศาลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

แใตรใ 44 เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดให้พนักงานเว้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ดำเน้นการตามมาตรา 26 ถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องคุ้มครองสว้สลีภาพแก่เด็กก็ให้เสนอ 

ประวัติพร้อมความเห็นไปยังอธิบดหรือผู้ว่าราชการชังหวัด เพื่อพิจไรณาสั่งให้ใช้วิ!การคุ้มครอง 

สว้สลีภาพที่เหมาะสมแก่เด็กนั้น

ไม่ว่ากรณีใด ๆ การใช้วิ!การคุ้มครองสวัสลีภาพแก่เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ให้คำนึง 

ถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นเป็นสำคัญ

มาตรา 45 กรณีเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พนักงานเว้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้มีอำนาจดำเน้นการหาข้อเท็จจรีงเที่ยวกับตัวเด็กหรือสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบ

ดรัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงคุ ลุปน็ลัยและความประพฤติของเด็ก หากเห็นจำเป็นต้องได้รับการ 

สงเคราะห์ก็ให้ดำเน้นการตามหมาด 4 ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรส่งคัวเด็กไปยังสถานสงเคราะห  ์สถาน- 

คุ้มครองสวัสลีภาพ สถานพ้ฒน นเละฟินา!j ก็ให้มอบคัวเด็กนั้นแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลใด 

ยันยอมรับเด็กนั้นไปปกครองคูแล โดยจะวางข้อกำหนดป้องก่นมีให้เด็กมีความประพฤติเสียหายหรือ 

เสี่ยงต่อการกระทำผิด โดยมีการแต่งตงผู้คุ้มครองสวัสลีภาพแก่เด็กนั้นตามมาตรา 67 หรือไม่ก็ใด้ และ 

จะวางข้อกำหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับเด็กนั้นไปปกครองคูแล ต้องปฏิบัติข้อ 

หนึ่งหรือหลายข้อ ด้งต่อไปนี้กีได้

(1) ระมัดระวังมัให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดชันจะบงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร

แก่วัย

^/)®
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(2) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุช้าเป็นหเอไป 

กับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ต้วย

(3) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนำไปในทางเสื่อมเสีย

(4) ระมัดระวังมิให้เด็กกระท้าการไดอันเป็นเหตุให้เด็กนั้นประพฤตตนเสียหาย 

(.*5) จดให้เด็กนั้นใด้รับการศึกษาอบรมตามวัยอันควร

(6) ชัดให้เด็กนั้นใด้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสติปัญญาและความสามารถของตน

ห ไกเป็น ที่ปรากฎชัค ภ่บิคามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ที่รบเด็กไว้ปกครองดูแลไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามช้อกำหนดที่รับรองต่อพน'กงานเจาหน้าที  ่หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีไค้ก็ให้ 

นำบทบัญญัติตามมาตรา 36 ารรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 46 วัรีการคำเน้นการคุ้มครองสวัสดีภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ใน 

หมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียนที่คณะกรรมการกำหนด

หมวด 6
สถานรับเสื่ยงเด็ก สฉานนรกรับ สถานสงเคราะห้ สถานคุ้มครองสรัสด็ภาพแฝิะสถานหัตเนาแสะที่น'ผู้

มาดรา 47 สถานรับเลี้ยงเด็กเป็นหน่วยงานที่ชัคดั้งขึ้นคามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  

หรือไต้รับอนุญาตให้ชัดดั้งจากอธิบดหรือผู้ว่าราชการชังหวัด ใดยมีผู้ปกครองสวัสติภาพเป็นผู้ปกครอง 

ดูแลและบังกับบัญชา

มาดรา 48 ให้อธิบดี ผู้ว่าราชการจงหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์ 

คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กชังหวัด กำกับดูแลกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็ก

การคำเน้นกิจกรรมของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องอยู่ภายได้บังกับระเบียบที่กำหนดโดยอธิบดี 

ไม่ว่ากรณีใด ๆ การคำเน้นกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็กต้องคำนึงดึงประโยชน์สูงสุดของ

เด็กเป็นส์ากัญ

มาดรา 49 สถานแรกรับเป็นหน่วยงานที่ชัดดั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

หรือไต้รับอนุญาตให้ชัดดั้งจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัด โดยมีผู้ปกครองสวัสดีภาพเป็นผู้ปกครองดู 

แลและบังคับบัญชา

มาดรา 50 ให้อธิบดี ผู้ว่าราชการชังหวัด คณะกรรมการ และคณะกรรมการสงเคราะห์ 

คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กชังหวัด กำกับดูแลกิจการของสถานแรกรับ

มาตรา 51 ให้สถานแรกรับมีอัานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และ 

ให้มีอำนาจหน้าที่ด้งต่อไปนี้
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(1) รับตัวเด็กที่จำด้องไต้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดีภาพไว้เพื่อท้าการประเมิน 

เด็กและครอบครัวและวินิจฉัยกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดี-ภาพแก่เด็ก 

แต่ละราย ล้าจำเป็นอาจจะรับตัวเด็กไว้ปกครองลูแลชั่วคราวกได้แส่ต้องไม่เกินกว่า 3 เดอน

(2) ทำหนัาที่สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายู ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การ 

ศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพและฐานะของเด็กที่จำต้องไค้รับการสงเคราะห์หรือ 

คุ้มครองสวัสติภาพ รวมทั้งของนิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กนั้นอาคัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวด 

ล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กนั้น รวมทั้งมูลเหตุที่ท้าไห้เด็กตกอยู่ในสภาวะจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือ 

คุ้มครองสว้สติภาพ เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) จัดให้มการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรัลมทั้งดำเนินการรักษาเยึยวขาแก่เด็ก 

ที่อยู่ในความปกครองดูแล

(4) ชัดที่พกอาศย ที่หลับนอน และอาหารให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้ถูกสุข- 

อนามัยและเพียงพอ

(5) จัดการศึกษา การกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ระหว่างปกครองดูแลให้เหมาะ 

สมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน

(6) ชัดส่งเด็กที่ได้ดำเนินการคาม (!) และ (2) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและ 

พื่นผู้ ใรงเรืยนหรือสถานที่อื่นใดที่มีวัตลุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ 

เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน

(7) กรณีไม่สมควรชัดส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟิน'ผู้ โรงเรียน 

หรือสถานที่อื่นใดดาม (6) ให้มอบตัวเด็กแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับ 

เด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู ในกรณีเช่นนี้ ล้าเห็นสมควรผู้ปกครองสว้สติภาพอาจอื่นดำขอให้อธิบดีหรือ

ผู้ว่าราชการชังหวัดแต่งทั้งผู้คุ้มครองสวัสดีภาพแก่เด็กนั้นตามมาตรา 67

(8) ให้ดำแนะนำช่วยเหลือแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่รับเด็กนั้นไปปกครอง 

ดูแล ในกรณีที่เด็กจำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดีภาพ

ให้สถานแรกรับหาทางดำเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

ก่อน การชัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟินฟูหรือโรงเรียนหรือสถานที่อื่นใคที่มิ 

วัตอุประสงค์ในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดภาพนั้นให้ดำเนินการเป็นวิธีสุดท้าย

มาดรใ 52 สถานสงเคราะห์เป็นหน่วยงานที่ชัดทั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย 

อื่น หรือได้รับอนุญาตให้ชัดทั้งจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการชังหวัด โดยมีผู้ปกครองสวัสดีภาพเป็น 

ผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา
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มาตรา 53 การคำเนินกิจการของสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปดามระเบียบที่กำหนดใดช 

อธิบดี และให้อธิบดี ผู้ว่ใราชการจังหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์ ค้มครองสวัสดี- 

ภาพและส่งเสริมความประพฤดีเด็กจังหวัด กำกับลูแลกิจการของสถานสงเคราะห์

มาตรา 54 ห้ามนิให้สถานสงเคราะห์ที่จัคตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

ปฎเสชิการรับเด็กที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์หรือผู้มครองสวัสดีภำพไว้อุปการะเลี้ยงสู

มาดวา 55 สถานสงเคราะห์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัสินี้หรือกฎหมายอื่น และ 

ให้มีอำนาจหน้าที่ด้งต่อไปนี้

(1) ปกครองและอุปการะเลี้ยงสูเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์

(2) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอาชุ ประวัติ ความประพฤดี สดีปัญญา การลึกษาอบรม 

สุขภาพ ภาวะแห่งจัฅ นิสัย อาชีพและฐานะของเด็กรวมทั้งของบคามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลชึ่งเด็ก 

นั้นอาศัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดด้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว ทั้งนี เพื่อประโยชน์ในการ 

สงเคราะห์และอบรมเด็ก เว้นแต่กรณึที่เด็กถูกล่งมาจากสถานแรกรับชึ่งมีรายงานการสืบเสาะและพินิจ 

แล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้

(3) จัดที่พักผ่อน หลับนอนและอาหารให้ลูกสุขอนามัยและเพืขงพอโดยให้แยกเด็กชาย 

หญิง อยู่ต่างหากจากกัน

(4) ซัดให้มีการดร วซสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมคำเน้นการรักษาเขียวยาแก่เด็ก 

ที่อยู่ในความปกครองลูแล และซัดบริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่เด็กด้วย

(5) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอนและแกหัดอาชีพแก่เด็กระหว่างที่อยู่ในความปกครอง 

ลูแลของสถานสงเคราะห์ ให้เหมาะสมกับสภาพและวัยของเด็กแต่ละคน

(6) ชัดบริการแนะแนวให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือแก่บีดามารดาหรือผู้ปกครองหรือ 

บุคคลที่เด็กเคยอยู่ในความปกครองหรืออุปการะเลี้ยงสูตามที่เห็นสมควร

(7) สอดส่องและดีดตามให้คำแนะนำปรึกษาหรือช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถาน- 

สงเคราะห์ ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือผู้มครองสวัสดีภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถาน- 

สงเคราะห์นิให้กลับไปสู่สภาพเดึม

การประเนินเด็กและครอบครัวและการคำเน้นการใด ๆ ตามมาตรานี้ให้คำนึงดึง 

ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

มาตรา 56 สถานคุมครองสวัสดีภาพเป็นหน่วยงานที่ชัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญิดีนี  ้

หรือกฎหมายอื่นหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากอธิบด  ีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีผู้’ปกครองสวัสดี- 

ภาพเป็นผู้ปกครองลูแลและบังคับบัญชา
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มาตรา 57 การดำเนินกิจการของสถานคุ้มครองสวัสดีภาพให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี 

กำหนด และให้อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสด  ี

ภาพและส่งเสริมความประพฤต็เด็กจังหวัด กำกับดูแลกิจการของสถานคุ้มครองสวัสดีภาพ

มาตรา 58 สถานคุ้มครองสวัสดีภาพบีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัดีนี้หรือกฎหมาย  

อื่น และให้รอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(]) ปกครองดูแลและลุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดีภาพ

(2) ให้การลึกบา อบรมและฟิกอาชีพแก่เด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดีภาพ

(3) แก้ไขความประพฤติ บำบัดรักษาและฟินผู้สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจแก่เด็กที  ่

อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดีภาพ

(4) สอดส่องและติดตาม ให้คำแนะนำปรึกษาหรือชํวยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถานคุ้ม- 

ครองสวัสดีภาพไปแล้ว

มาดรา59 สถานพัฒนาและฟินผู้เป็นหน่วยงานที่จัคทั้งขึ้นคามพระราชบัญญัตินี้หรือ 

กฎหมายอื่นหรือไต้รับอนุญาตให้จัดทั้งจากอธิบดี หรือผู้ว่าราชการชังหวัด โดยยึผู้ปกครองสวัสดีภาพ 

เป็นผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญช 1

มาตรา 60 การดำเนินกิจการของสถานพัฒนาและฟินผู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดี 

กำหนด และให้อธิบดี ผู้ว่าราชการชังหวัด คณะกรรมการและคณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัส- 

ดีภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กจังหวัด กำกับดูแลกิจการของสถานพัฒนาและพื่นผู้

มาตรา 61 ให้สถานพัฒนาและที่'นผู้ฏีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมาย 

อื่น และให้รอำนาจหน้าที่ด้งต่อไปนี้

(1) รับเด็กที่ต้องได้รับการบำบัด ที่นผู้สมรรถภาพต้านร่างกายหรือจิตไจไว้ปกครอง

ดแล
(2) ทำการประเมินเด็กและครอบครัวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและที่นผู้เด็กแต่

ละราย
(3) ชัดการลึกษา 'ฟิกอบรม สั่งสอน บำบัดรักษา แนะแนว และ,ส์นผู้สภาพร่างกายและ 

จิตใจให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล

มาตรไ 62 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี  ้หรือตามที่ไต้รับมอบหมายจาก 

อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ให้ถือว่าผู้ปกครองสวัสดีภาพเด็กเป็นเจ้าพนักงานดามประมวล- 

กฎหมายอาญา
มาตรา 63 การชัดทั้ง การลุบเลิก การยื่นคำขอรับอนุญาตและการอนุญาตให้ชัดทั้ง 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรัน สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพัฒนาและที่นผู้
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จะด้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มีอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน โดยให้เป็น 

ไปคามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจกำกับลูนลกิจการของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน- 

นรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพัฒนาและฟินฟ

รทดรใ 64 ให้อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจแต่งดั้งหรือถอดถอนผู้ปกครอง 

สวัสดีภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถาน- 

พัฒนาและลี้น'ผู้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

มใฅรา 65 ห้ามมิให้สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและ 

สถานพัฒนาและลี้น'ผู้ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะแสวงหากำไรในเชิงธุรกิจ

มาตรา66 ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดีภาพ เจัาหน้าที่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ 

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพัฒนาและลี้นผู้ ทำร้ายรำงกายหรือจิตใจ เฆี่ยนดี 

กักซังหรือทอดทิ้งหรือลงโทษโดยวิธีการธุนแรงประการอื่น อันเป็นการกระทำที่ทาธุณโหดร้ายแก่เด็กที  ่

อยู่ในความปกครองดูแล

หมาด 7

ผู้คุ้มครอง(ทสดีภาพเดก

มาตรา 67 ในการดำเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรมความประพฤต  ็

แก่เด็ก ดามพระราชบัญญ้'ดีนี้หรือกฎหมายอื่น ล้าเห็นว่ามีเหลุสมควรก็ให้พนักงานเจัาหน้าที่ยื่นดำขอต่อ 

อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้แต่งดั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใด ๆ ที่ 

สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดีภาพเด็กนั้น โดยชะกำหนดให้สถานที่อยู่อาศัยของเด็ก 

อยู่ในควบคุมดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดีภาพเด็กด้วยหรือไม่ก็ได้

กรณีเด็กที่พ้นจากความปกครองดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน- 

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพและสถานพัฒนาและลี้นฟู ล้ามีเหตุผลสมควรเพื่อคุ้มครองสวัสดี- 

ภาพแก่เด็กนั้น ก็ให้ผู้ปกครองสวัสดีภาพยื่นดำขอต่ออธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลใด ๆ ที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดีภาพ 

แก่เด็กนั้นก็ไต้

การแต่งดั้งผู้คุ้มครองสวัสดีภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปื 

มาตรา 68 ผู้คุ้มครองสวัสดีภาพเด็ก มีอำนาจหน้าที่ด้งต่อไปนี้ 

(1) เยี่ยมเยียนและให้ดำแนะนำปรึกษาแก่เด็กที่อยู่ในการกำกับดูแล รวมดั้งมีอำนาจแนะ 

นำด้กเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษาและการประกอบอาชีพ



2) เยี่ยมพีขนและ,ให้คํ นฌะนำปรึกษาแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ 

ต้วยเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในการกำกับดูแล

3) ชัดทำรายงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของบดามารดา ผู้ปกครอง หรือ 

บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย เพื่อเสนออรบลึ ผู้วาราชการชังหวัด พนักงานเข้าหน้าที่ สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน- 

แรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสสิภาพหรือสถานพัฒนาและพื่น'ผู้ คณะกรรมการหรือ 

คณะกรรมการสงเคราะห์ คุ้มครองสวิสลิภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็กชังหวัด แล้วแต่กรณีเพื่อให้ 

มีการคำเน้นการต่อไป

มใดวา 69 ห้ามรให้ผู้ปกครองสวัสลิภาพหรือผู้คุ้มครองสว้สติภาพเด็ก เปิดเผยชื่อศัว ชื่อ 

สคุล หรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกันตัวเด็ก บด')มารคา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ในลักษณะที่ 

น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกึยรติคุณหรือสทจิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็ก บิดามารดา 

ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ต้ วย

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคบแก่พนักงานเข้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิต- 

วิทยาหรอบุคคลอื่นชื่งปฏีบัตึหน้ใที่ตามพระราชบัญญัตินี้และไต้ล่วง{ข้อมูลดงกล่าวเนื่องในการปฏิบัติ 

หน้าที่ของตนด้วย โดยอนุโลม

ห้ามมิให้ผู้ใดเผยนพร’หรือทำให้แพร่หลายชื่งข้อมูลที่เปิดเผยโดยฝ่า?)นบทบัญญัติใน 

วรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ว่าโดยใช้ผ่านส์อประเภทใด

ห}ทด 8

การส่งเสริมคแมประหอุฅนักเรียนแธะนักศึกษา

นใดรา 70 ให้โรงเรียนและสถานศึกษาชัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 

ให้คำปรึกษาและ?เกสบรม เพื่อส่งเสรีมความประพฤติที่เหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผืดชอบ 

ต่อสังคมให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิ!การที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรไ 71 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยู่ ต้องแต่งกไยหรอแต่งเครื่องแบบตามระเบียบของโรงเรียนและสถาน- 

ศึกษาหรือตามที่กำหนดในกฎกระทร วง นักเรียนและนักศึกษาต้องไม่แต่งกายหรือประพฤติใม่สมควรแก  ่

วัยหรือไม่เหมาะสมแก่สภาพของนักเรียนและนักศึกษา ดามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 72 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่า?เนมาดรา 71 ให้พนักงานเข้าหน้าที่หรือเข้า 

หน้าที่คำรวจ มีอำนาจปฏิบัติการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด และมีอำนาจนำตัวไปมอบแก่คเใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษานั้น เพื่อคำเน้นการสอบถาม
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และอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวไปมอบไต้จะแจ้งด้วยวาจาหรือ 

เป็นหนังสือก็ได้

เมื่อไต้อบรมสั่งสอน หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ 

ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเดือนหรือสั่งสอนเด็กรกชํ่นหนึ่ง

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ให้รัฐมนตรีมอานาชิออกระเบียบเพื่อให้นักเรียนหรือ 

นักศึกษาหรือสถานศึกษาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏีบัติตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอน

รทตวใ 73 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใคฝ่า?เนมาตรา 7! เป็นครั้งที่สอง ให้โรงเรียนหรือ 

สถานศึกษาสั่งลงโทษตามระเบียบ และแจ้งให้ผู้ปกครองมาให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนและควบคุมนัก 

เรียนหรือนักศึกษานั้นมิให้ฝ่า?!นเช่นนั้นอิก

มาตรา 74 ล้าผู้ปกครองไม่มาหรือไม่ให้สัญญาว่าชะอบรมสั่งสอนและควบคุมนักเรียน 

หรือนักศึกษาตามมาตรา 72 หรือนัก)รียน นักศึกษาผู้ใดฝ่า?เนมาตรา 71 เป็นครั้งที่สาม โรงเรียนหรือ 

สถานศึกษาอาจส่งตัวนักเรียนหรือนักศึกษาพร้อมนั้งรายงานการลงโทษที่แล้วมาไปยงพนักงานเจ้าหน้าที  ่

ตามหมวด 4 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 32 หรือเรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเดือนหรือเรียก 

ประกนทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่า?เนเช่นนั้นอิก โดยอาจกำหนดระยะ 

เวลาไม่เกินหนึ่งปี

มใฅรา 75 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่า?เนมาตรา 71 เป็นครั้งที่สี่หรือกรณีผิดประกิน 

ทัณฑ์บนที่ให้ไว้ตามมาตรา 74 โรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจส่งตัวไปยังผู้ปกครองสวัสดภาพของ 

สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการประเมินนักเรียนหรือนักศึกษานั้นและ 

ครอบครัว และให้การสงเคราะห์หรือต้มครองสว้สติภาพที่เหมาะสมต่อไป

มาดรา 76 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและผู้มครอง 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ด้งนั้

(1) สอบถามครู อาจารย์หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา 

นิสัยและสรปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนฝ่า?เนมาตรา 71

(2) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น 

กำลังศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป

(3) ให้กำแนะนำแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา

(4) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเดือน หรือให้ทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียน 

หรือนักศึกษาประพฤติตนฝ่าฟินมาตรา 71 อิก โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

(5) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือ 

แหล่งที่ชักรเงนักเรียน นักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
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(6) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน สถานลึกษา ผู้ปกครอง เข้าหน้าที่ตำรวจหร้อ 

พนักงานเข้าหน้าที่อื่นเพื่อตำเน้นการให้เป็นไปตามหมวดนี้

นาตรา77 ล้าการฝ่า'สินมาตรา 71 เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนหรือสถานศึกษาชงนักเรียน 

หรอนักลึกษาตำลังศึกษาอยู่ ให้ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการหรอหัวหน้าของสถานศึกษาตำเน้นการ 

ตามมาตรา 72 มาตรา73 มาตรา74 หรือมาตรา 75 ตามลาดับแล้วแต่กรณี

นไดวใ 78 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใคฝ่า'ฝืนมาตรา 71 และเป็นพลุติการณ์ที่ร้ายแรงหรอ 

มีแนวโน้มให้นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติชั่ว ให้ปฏิบัติตามฆาตรา 74 หรือมาตรา 75 โดยอนุโลม 

การฝ่าฝืนมาตรา 71 ชึ่งมีพลุติการณ์ที่ร้ายแรงหรือมีแนวโน้มให้ประพลุรชั่วให้เป็นไป 

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 79 ในกรณีมีเหตุดันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติคามกฎหมายหรือ  

ระเบียบเกี่ยวตํบครามประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเข้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถาน 

ที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท้าการ 

เพื่อท้าการตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติด้งกล่าวได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเข้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เข้าของหรือผู้ครอบครอง 

สถานที่หรือยานพาหนะ ห?อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเข้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่ 

เกี่ยวข้องข้องขอ ทั้งนี้ บัตรประจำตัวพนักงานเข้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

หนาด 9

กองนุนสงเคราะห์ คุนครยงสวัสดภาพและส่งเสริมคาามปวะพฤตเตํก 

มาตรา80 ให้จัดทั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน 

และสวัสสิการสังคม เรียกว่า "กองทุนสงเคราะห์ คุ้มครองสว'สดภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก" 

เพื่อเป็นทุนใข้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสว้สดีภาพและส่งเสริมความประพลุสิของเด็กที่จำต้องไต้ 

รบการสงเคราะห์ คุ้มครองสว่สสิภาพและส่งเสริมความประพลุสิ รวมทั้งครอบคข้วของเด็กนี้นด้วย 

มาตรา81 กองทุนประกอบต้วย 

(1) เงินบุพนุนุ ทุนประเดิมจากรัฐบาล
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(4) เงินที่ไต้รับจากการบ?ชิาคหรือเงินอุดหนุนอื่น ๆ

(5) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน

มา*เรา 82 เงินกองทุนตาม มาตรา 80 ให้เป็นของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรง- 

งานและสวัสดีการสงคม และไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดีน

มาตรา83 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดีภาพและส่งเสรมความ 

ประพฤฒิฅ็กตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบียบหรือวัธการใช้ข่ายเงินกองทุนให้กำหนดโดยกฎกระทรวงด้วยความเห็นชอบของ 

กระทรวงการคลัง

ให้รัฐมนด? อธิบดี และคณะกรรมการเป็นผู้ควบคุมและกำกับการหารายใด้เช้ากองทุน 

รวมทั้งการใช้จ่าย

หมวด 10 

บทกำหนดโทษ

มาตรใ 84 ผู้ใดดำเนินกีชิการสถานรับเลี้ยงเค็ก สถานนรกรับ สถานสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองสวัสดีภาพหรือสถานพัฒนาและฟิน์r| ดามมาครา 9 โดยมิได้รับอนุญาต หรือใบอนุญาต 

ถูกเพิกถอนหรือหมดอายู ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกนหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือพัง 

จำทั้งปรับ

ล้าผู้ฝ่าฟินบทรโญญัดีในวรรคหนึ่ง ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงาน 

เด้าหน้าที่กำหนด หรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนด ให้ความผิดดามวรรคแรกเป็นดันระงับไป 

ม!ดรไ 85 ผู้ใดกระทำการหรือดำเนินงานใดในลักษณะเดียวกับสถานรับเลี้ยงเด็ก 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดีภาพหรือสถานพัฒนาและที่น'ผู้ ผู้ปกครอง 

สวัสดีภาพ ดามมาตรา 9 โดยมิไลัรับแต่งตังตามมาตรา 47 มาตรา 49 มาตรา 52 มาดรา 56 มาตรา 59 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา86 ผู้ไดเป็นเด้าของหรือผู้ปกครองสวัสดีภาพของสถานที่ใดดามมาตรา 9 ไม่ 

ปฎบัดีดามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกดามความในพระราชบัญญัสินี้ ต้อง 

ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล้าการฝ่าฝ็นบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ดำเนินการแล้ไขหรือปฏิบัติดามคำแนะนำของ 

พนักงานเด้าหน้าที่ หรือผู้ฏีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ความผิดตามวรรคแรกเป็นลัน 

ระงับไป
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มาตรา 87 ผู้ใดฝ่าสนมาตรา 28 ด้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรอปรับไม่ 

เกินสามหมื่นบาท หรอทั้งจำทั้งปรับ

มาดรา 88 ผู้ใดเป็นพนักงานเล้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดามพระราชบัญญัตินี้ทำ 

รายงานเกี่ยวกับคัวเด็กอันเป็นเท็จหรือไม่ปฏิบัติตามมาดรา 32 มาตรา 41 มาดรา 42 มาตรา 44 และ 

หรอมาดรา 69 ด้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรอปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทังจำทังปรับ 

ผู้ใดฝ่าสนมาตรา 29 หรอมาดรา 66 คัองระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หร็อปรับ 

ไม่เกินหกหมื่น-บาท หเอทั้งจำทั้งปรับ

มาดวา 89 ผู้ใคขัดขวางไม่ยอมให้พนักงานเล้าหน้าที่ปฏิบัติดามมาดรา 26 (1) หรือ(5) 

หรือไม่ยอมไปให้ล้อยค้าต่อพนักงานเล้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกโดยชอบตามมาดรา 26 (3) ด้องระวางโทษ 

จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดให้ล้อยค้าอันเป็นเท็จต่อพนักงานเล้าหน้าที  ่ซึ่งปฏิบัติตามมาดรา 26 (3) หรือส่ง 

เอกสารโดยเอยู่ว่าเป็นเท็จหรือไม่ยอมส่งเอกสารแก่พนักงานเล้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งดามมาตรา26 

(4) ดองระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ล้า 

ผู้ให้ล้อยค้ากลับให้ข้อความจรีงในขณะที่ให้ล้อยค้ายงไม่เสร็จสิ้นก็ให้ความผิดเป็นอันระงับไป

มาตรา 90 ผู้ใดฝ่าสนข้อกำหนดในการคุมความประพฤติดามมาตรา 43 ต้องระวาง- 

โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาดวา91 ผู้ใดกระทำการใด ๆ อันเป็นทางให้นักเรียนหรือนักดืกษาฝ่าสนบทบ้ญญ้ร 
ตามมาดรา 71 หรือไม่ค้านวยความสะดวกตามมาดรา 79 มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 

สามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 92 ให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามพระราช- 

บัญญัติจัดดั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวัธพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มีค้านาจ 

พิจารณาพิพากษาคดีดามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในจังหวัดนั้นอังมิได้จัดดั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 

หรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลชังหวัด ให้ศาลชังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดาม 

พ!ะราชบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล
มาดวา 93 ให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานนรกรับเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กและสถาน 

ผู้มครองสวัสดีภาพเด็กของหน่วยราชการหรือของเอกชน ที่ได้รับอทุญาดดามประกาศของคณะปฏิวัติ
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ฉบับที่ 294 ลงวันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ที่คำเน้นกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังดับ 

มีฐานะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานผู้มครองสวัสรภาพตามพระราช 
บัญญัตินี้

มาตรใ 94 บรรคากฎกระทรวง ข้อบังคบ ระเบียบ ประกาศหเอคำสั่งที่ออกโดย 

อาศัยอำนาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 294 ลงวันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และ 

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515 ที่ใช้บังลับอยู่ในวันที่พระราช- 

บัญญัตินี้มีผลใข้บังดับ ให้คงใช้บังดับต,อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรอแรงดับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ 

มีการออกกฎกระทรวง ข้อบังดับ ระเบียบ ประกาศ หเอคำสั่งดามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี


