
ทนร 1305/ 5955 สำนักนายกรัฐมนตรี 

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

m 1oO

15 กรกฎาคม 2542

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ ก้มครองสวสติภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ศ 

เรียน เลขาธการคณะรัฐมนตรี

ส่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือส่านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/5157 ลงวนที่ 22 มอุนายน 2542 

ช้านวน 140 ฉบบ

2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสรีมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 

ที่ นร 1701/5746 ลงว้นที่ 31 รนาคม 2542 ช้านวน 140 ฉบบ

3. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ ก้มครองสวัสติภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก

พ.ค.......พรัอมเอกสารประกอบ ช้านวน 140 จุ[ต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเส?มและประสานงานเยาวชนแห่งชาต  ิ(สยช.) แข้งว่า 

คณะกรรมการส่งเสรีมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กยช.) ได้มอบหมายไห์ สยช. นำร่าง

พระราชบัญญัติสงเคราะห์และก้มครองสวสติภาพเด็กและเยาวชน พ,ส  (เสนอโดยพรรคชาติไทย

เสนอโดยองค์กรเอกชน และเสนอโดยกรมประชาสงเคราะห์ รวม 3 ฉบับ) และร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสรีมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ส  (เสนอโดยกรมพลศึกษา) มาพิจารณาปรับปชุง

จดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติฉบับเคียว สยช. ได้แด่งตั้ง'คณะ1ทำงานประกอบด้วยก้แทนจากส่วนราชการ 

ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน คำเน้นการตามมติ กยช. แก้วยกร่างเป็น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ คุ'มกรอง

สวสติภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ศ  เพียงฉบับเคียว เสนอ กยช. พิจารณาปรับปชุงแก้ไขแก้ว

กยช. มีมดีเห็นชอบในหลักการ และมอบโห์ สยช. นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลัวเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติด้งกล่าวเป็นการปรับปรุ[ง 

กฎหมายเกี่ยวก้บการก้มครองเด็ก เยาวชน และบุคคลโนครอบครัว และเป็นการออกกฎหมายเพอรองรับ 

มาตรา 53 และมาดรา 80 ของรัฐธรรมบุญแห่งราชอาณา?กรไทย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนที่ 14



- 2 -

ชุลาคม 2540 (แข้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 214 ลงวนที่ 16 ชุลาคม 

2540) และไต้นำเสนอรองนาอกรเมนตรี (นายป็ญจะ เกสรทอง) ซึ่งก็ากบการบรหารราชการในงานของ 

สอช. แทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแต้ว เห็นชอบโต้นำร่างพระราชบัญฤรดีสงเคราะห์ห์มครองสวัสดีภาพ

และส่งเสริมความประพฤติเด็ก พ.ศ  พร้อมเอกสารประกอบเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียด

ปรากฎตามสืงที่ส่งมาต้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปต้วย ชักขอบคุณมาก *

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาฌต น้ต็ห้ฌฑ์ประภาศ)

ปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง 

โทร. 2829303 

โทรสาร 2827896



สำพ้นถชาธกาในายกร่ฐ้ฆนห่ร I12x15บันทึกข้อความ
สํวนวาชกาว   ขึ้านิกนายกรัฐมนพรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 2829303

ที่ นร 1305/ 5157.................. . _____ วัน?!..!?.4: มธุนายน 2542............... ..............:3^เ\00

เรีอง .ฆ่msmflwส์รส.’ทา;พ.ป.7jmaMa.n.fL* 
สานกงในปถืต่ สิานํกนาซก?ฐ์ฆนพ?

ffr-J:* เรียน รัฐม่นดรีประซ็าสำนักนายกรัฐมนตรี (พลอไกไศเอก สมบุญ ระหงห์) รบ?าก

tTUflLtnninnนาย mjjuนคร
1. ข้ย&1ฒํ *«il'22&๒. Ml

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรีมนละประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สย1ช,) ขอโห์ 

สำนักนายกรัฐมนตรีนำร่างพระราชปัญญัติสงเคราะห์ซัมครองสวัสรภาพและส่งเสรีมความประพฤติเด็ก 
พ.ศ  เสนอคณะรีฐมนตรีพจารลท

2. สรุปความเป็นนา เหตุผล นสะปีโาระสำคัญ

2.1 คณะกรรมการส่งเสรีมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (กย1ช.) ได้มอบหมาส

ไห สย'ช. นำร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห่แถะซัมครองสว้สติภาพเด็กและเยาวชน พ.ศ......(เสนอโดย

พรรคช!ติไทย เสนอโดยองคักรเอกชน และเสนอใคยกรมประช!สงเคราะห์ รวม 3 นิบัน) และ

ร่างพระราชบัญญัติส่งเส?มความประพฤตินัก!รีขนและนักศึกษา พ.ศ  (เสนอโดยกรมพลศึกษา)

มาพิจารณาปรับปรุงจดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติ’ฉบับเดียว

2.2 สยช. ได้แต่งดั้งคณะท่างานประกอบด้วยผูแทนจากส่วนวาชการที่เกี่ยวข้อง  

และภาคเอกชน ดำเนินการตามมติ กยช. นสัวยกร่างเป็น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ ซัมครองสวัสติภาพ

และส่งเสรีมความประพฤติเด็ก พ.ศ  เพียงนิบับเดียว เสนอ กยช. พิจารณาปรับปรุงแสํไขแสัว กยช.

รมลึเห็นชอบไนหลักการ และมอบไห์ สยช. นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่ร่างขึ้นใหม่นี  ้มองห์ประกอบ เหตุผล แทะสาระสำคัญ คังนี้

(1) โครงสรีางของร่างพระราชบัญญัตินี  ้มี 10 หมวดกบหนึ่งบทเฉพาะกาล

รวม 94 มาดรา
(2) หลักการและเหตุผล เป็นการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกบการสงเคราะห์ 

ซัมครองสวัสติภาพ และส่งเส?มความประพฤติเด็ก เพอให์เป็นไปคามรัฐธรรมบุญแห่งราช

ยาณาชิกรไทย มาดวา 53 และมาตรา 80 ที่ได้สำหนคโห์รัฐซัมครองต่อเด็ก เยาวชน และบุคคล

รัมฅ.นร...?.......
'ชร.ๆแ^



ในครอบคสัวจากความชุนแรงและการปฏีบดที่นที่ไม่เป็นธรรมและส่งเส?มความเสมอภาศของหญงชาย 

และความเป็นปึกแผ่นของครอบครวและชุมชน และเป็นไปคามอมุสัญญาว่าด้วยรท?เด็กไนเรื่องรท? i 

การมีรึริต รท?ที่จะได้สับการปกป้องน์มครอง รท?ในการได้สับการลัดเนา และรท?ในการมีส่วนร่ว่ม : 
นอกจากนี้ ยงปรบปชุงกฎหมายที่มีอยู่ไนชุปของประกาศคณะปฏีวัตฉบบที่ 132เรื่องความประพฤร' 

ของนกเรียนนักรกยาในสถานลึกพาของกระทรวงลึกบา?การ และประกาศคณะปฏีวัคฉบบที่ 294 
เรื่อง การ«5มครองสวัสคภาพเดก ซงโร์บงลับมาเป็นเวลานาน นำมาประมวลปสับปชุงไห้เป็นฉบบเลียว 

เพอโห้เป็นไปตามระบอบประขา?ปไดย

(3) ประโยชน์ของการแน่ไขปสับปชุง เพอให้การปกป้องน์มครอง สูแล 

สวัสดภาพ สงเคราะห์ และส่งเส?มความประพฤตเด็ก ได้นำไปมุ่การปฎบ้ตจรีงด้วยวิธีการต่าง ๆ 

คามกฎหมายน่าหนค ตั้งไนเรื่องหลักการจ้มครองจากความชุนแรง และการเสรีมส?างความเชัมแข็ง 

ของครอบคสัวและชุมขน ด้วยวิธีการในการปฎบ้คด่อเด็ก ระบบการช่วยเหรอ ระบบการส่งต่อ และ 

ระบบการให้น่าปรกยา รวมถึงการสงเคราะห์ ^มครองสวัสคภาพ และส่งเสรีมกวามประพฤตเด็ก

ที่น่าหนคคามรำงพระราขบญญด โดยมุ่งถึงการปฏีบดที่ให้เด็กได้สับประโยชน์ชุงชุค ชึ่งจะสอดคลัอง 

กบรฐธรรมมุญแห่งราชอาณาจกรไทย และมาตรฐานสากลของโลก นอกจากนี้ ทำให้เกดกลไกที่ม 

ประรท?ภาพในการแน่ไขป้ญหาในชุปของคณะกรรมการตั้งในระลับชาดและระลับวังหวัด ทำหนัาที่ 

น่ากบดูแลเรื่องเด็ก น่าหนดนโยบายและวางระเบียบไนการปฏีบดต่อเด็กอย่างเหมาะสม และจะทำให้ 1 

องค์กรทางสังคม ด้งแต่ครอบครา โรงเรียน ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน มีบทบาทโดยตรง 

ในการน่าเน้นการเห้อให้การสงเคราะห์ สูมครองสวัสดภาพและส่งเสรีมความประพฤด้เด็ก

(4) เป็นการเยอประโยชน์ต่อกฎหมายอนที่เกี่ยววันิงไนการน่าเน้นการ 

ให้การสงเคราะห์ น์มครองแทะส่งเส?มความประพฤดเด็ก คอ พระราชป้ญญตวัดตั้งศาลเยาวชน 

และครอบศสัว และวิธีพจารณาคลีเยาวชนและครอบคสัว พ.ศ. 2534 พระราชบญส่เดการสับเด็ก 

เป็นมุตรมุญธรรม พ.ศ. 2522 พระราชบญญดน์มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงอมุสัญญาว่าด้วย ■ 

รท?เด็กของสหประชาชาด
(5) ในส่วนพลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเงนและงบประมาณนี้น เน้องจาก 

รำงพระราชน้ญญ๋คนี้ไม'ใช่กฎหมายเกี่ยวกบเศรษฐกิจ จงไม่ก่อให้เกิดพลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ใดย
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กี่ร่างหระราชบุญยู่}ตป่พกัาหนตให์รการ?ตด้งกองทุนซึ่นเส่อให์การสงเคราะห์ ffwตรองสวัสติภาพ 

และพงเส?มความประพฤติเห็ก ซึ่งจะขอรับการสนับสทุนจากรัฐบาลเป็นนนงบประมาณ พวนการ 

ส์าเน้นการป่น ๆ เช่น คณะกรรมการระสับชาติและระด้บ?งห'รต ปาน้ทงานคณะกรรมการสงเคราะห์ 

ffuครองสวสรภาพและพงเส?มฺความประพฤติ!รกแห่งชาติ และบุคลากรห่าง ๆ ป่น ไม1เป็นการ 

เพมเติมงบประมาณ แห่ใร์บุคลากรและงบประมาณกี่)!อยู่แด้วเข้าห่าเน้นการ

3. ข้อรํ๒ไร0ภ

ปานักนายกรัฐมนตรีพจารฌาแปวเห็นว่า ร่างพระราชฺบญยู่}ติด้งกล่าวเป็นการ

ปรับปจุงกฎหมายเกี่ยวกับการห่มครองเดก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว แทะเป็นกาวออกกฎหมาย 

เกี่อรองรับมาตรา 53 และมาตรา SO แห่งรัฐธรรมทุญแห่งราชอาณา?กรไทย คามนัยมติคณะรัฐมนต'i 

เมอวนกี่ 14 ทุลาคม 2540 (น?งคามหนังสือปานักเลขา?การคณะรัฐมนตรี กี่ นร 0205/ว 214 

ลงวนกี่ 16ทุลาคม 2540) จึงเห็นสมควรนำร่างพระราชบัญญคสงเคราะห์ห่มครองสวัสติภาพ ■

และพงเส?มความประพฤติเรท พ.ศ  พรัอมเอกสารประกอบ เสนอคณะรัฐมนดรีพจา'รณา

จึงเรียนมาเร่อโปรดพจารฌา หากเห็นชอบ ขอได้กชุณานำเรียนรองนายกรัฐมนตรี

(นาขปัญจะ เกสรทอง) ซึ่งกัากับการบ?หารราชการในงานของ สอช. แทนนายกรัฐมนตรี เร่อพจารณา 

ให์ความเห็นชอบโท้นำเสนอคณะรัฐมนตรี แด้วปานักนายกรัฐมนตรีจกใติแ?งส์านักเลขาชการ- 

กณะรัฐมนตรีเพอติไเน้นกา:ห่อไป

นำ^!V

(นางผาtuft นตทณ•หปรพัทศ) ^w 4.^

ไ ปทคสำนักนา๓ร:เมนคร

ททนรจต1นนง ช•งด1จท^เ1เแห็ £น1ลสํจุ^! เทพ)ต•ง) ๙*,ItAn^nU
hi/filtnwitYmi

^ พ y

(rn\ VC

(จทเทุญ ระหงน)

รองนายก*Pณตรี 
รซิน้ติทชทารแพนนายกทเท่รี

'■ V -



บันทึกช้อความ

ส่วนวาชการ ส่านักงานคณะกรรมการส่งเส?มแทะประสานงานเยาวชนแห่งชาด โทร. 651-6604

ทึ๋ นร. 1701/วันพื่ 3า มีนาคม2542

เร์อง ร่างพระราชนัญญติสงเคราะห์ ด้มครองสว้สติภาพและส่งเส?มความประพฤติเลึกห.ศ.....

^ เรียน ปชัคส่านักนายกรัฐมนครี
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ส่วย คณะกรรมการส่งเส?มนทะประสานงานเยาวชนนห่งชาด (กยช.) โส่รมดในการ 

ประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 8 เมมายน2541 ให์ส่านักงานคณะกรรมการส่งเส?มนละประสานงาน 

เยาวชนนห่งชาค (สยช.) นำร่างหระราชบัญญัติสงเคราะห์ และผู้มครองสวัสดีภาพเลึกแทะเยาวชน

N* u พ และร่างพระราชบัญญัติส่งเส?มความประพฤตินักเรียนและนักลึกบา พ.ศ ซ์งหน่วยงานค่าง ๆ

ทึ้งภาครัฐและเอกชนส่าเน้นการร่างขนไปส่าเน้นการพ้ซารณาปรับป}งและชัดทำเป็นร่างพ่ระราชบัญญัติ  

ที่สมบูรณ์ที่ชุดเพึยงฉบับเดียว แล้วนำเสนอ กยช. เพื่อพรารณาให์ความเห์นชอบก่อนนำเสนอค่อคณะรร- 

มนดรีค่อไป

ส่านักงานฯ ได้แค่งด้งคณะท้างานเพื่อส่าเน้นการปรับป}งร่างกฎหมายคามมติ กยช. 

ประกอบส่วย นายอรัญ ภักดีชนาคุล ผู้พพากบาศาลธุทชรณ์เป็นประธานคณะท้างาน รองเลขาชการ 

คณะกรรมการส่งเส?มและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ(ฝายวัชาการ) ผู้แทนส่านักงานชัยการขิงชุค 

ผู้แทนกระทรวงลึกบารการ ผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ และผู้แทนชากองคกรภาคเอกชน เป็นคณะ 
ท้างาน โดยมีเล้าหน้าที่ของส่านักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะท้างานฯ ได้ร่วมกนพิซารฌาร่างพระ 

ราชบัญญัติทั้งสองฉบับคงกล่าวข้างด้น และเห์นควรที่ซะรวมร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเป็นฉบับ 

เดียว โคยชัคทำเป็น ร่างพระราชบัญญ๊รสงเคราะห์ ผู้มครองสวัสรภาพและส่งเส?มความประพฤติเลึก 
พ.ศ..... และไค้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ค่อกยช. เพื่อพิขารณาในการประชุมโคขดรงอย่าง 

ถะเอยคกึง 3 ครั้งดังนี้ การประชุมครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ค. 2541 ครั้งที่ 4/2541 เมื่อ 

วันที่27 สงหาคม พ.ศ.2541 ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่8 ชุลาคม ข.ศ. 2541 และจากการประชุมครั้งที่ 

6/2541 เมื่อวันที่20พฤค?กายน2541 กยช.ชงมติเห์นชอบไนหชักการของร่างพระราชบัญญัติ



สงเคราะห์ ^มกรองสวสกกาหแทะส่งเสรึมกวารเประะา'นไก!คึก ส•ส...... นถะมอบหมาขโห้ สขช. นำเสนอ
คณะรเมนตรีส่อไป รายทะเคึยอปรากป็อามเอกสารสิ่ส่งเท#10'wfอมนี้ iใน'รน 150 ชุก

รึงเรีอนมาเห์อโปรกด้าเน้นการเที่อนำเสนอร่างหระราชฃญtyiฉบบนี้ส่อที่ประชุมคณะ 

รฐมนกรึส่อไป รึกเป็นหระคุณยิ่ง

(นางอุไร'ทรอ! หชกกุนิ)

เทารทารทผรกรทเการส่งเอรม 

นทท]ระ!ทนงานเอาวขนนส่งราร


