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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

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

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

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

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

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ

ด้วยการสมรส 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=833854&ext=htm#_ftn1


“เด็กเร่ร่อน” หมายความว่า เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดูหรือไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ จนเป็นเหตุให้เด็กต้องเร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรมใช้ชีวิตเร่ร่อนจนน่าจะเกิด
อันตรายต่อสวัสดิภาพของตน 

“เด็กก าพร้า” หมายความว่า เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดา
หรือไม่สามารถสืบหาบิดามารดาได้ 

“เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก” หมายความว่า เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนหรือบิดามารดา
หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยู่และได้รับความล าบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกิน
วัยหรือก าลังความสามารถและสติปัญญา หรือเด็กท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

“เด็กพิการ” หมายความว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง สติปัญญา หรือจิตใจ 
ไม่ว่าความบกพร่องนั้นจะมีมาแต่ก าเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 

“เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด” หมายความว่า เด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควร เด็กที่ประกอบ
อาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรืออยู่ใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“นักเรียน” หมายความว่า เด็กซ่ึงก าลังรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

“นักศึกษา” หมายความว่า เด็กซ่ึงก าลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

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

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 

“ครอบครัวอุปถัมภ์” หมายความว่า บุคคลที่รับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดูอย่างบุตร 

“การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความว่า การไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน หรือ
พัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดในกฎกระทรวง จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

“ทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใด ๆ จนเป็น
เหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้
กระท าหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอัน
ดี  ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

“สืบเสาะและพินิจ” หมายความว่า การค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและน ามา
วิเคราะห์วินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตวิทยา กฎหมาย และหลักวิชาการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 



“สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความว่า สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ 
และมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เก่ียวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน 

“สถานแรกรับ” หมายความว่า สถานที่รับเด็กไว้อุปการะเป็นการชั่วคราวเพื่อสืบเสาะและ
พินิจเด็กและครอบครัว เพ่ือก าหนดแนวทางในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่ เหมาะสมแก่เด็กแต่
ละราย 

“สถานสงเคราะห์” หมายความว่า สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป 

“สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ” หมายความว่า สถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพ่ือแก้ไข
ความประพฤติ บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง
สวัสดิภาพ 

“สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู” หมายความว่า สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนย์ที่จัดขึ้นเพ่ือให้
การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา แนะแนว และการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กท่ีจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นกรณีพิเศษ 

“สถานพินิจ” หมายความว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนคุ้มครองเด็ก 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี
ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในจังหวัดใดยังมิได้เปิดท าการศาลเยาวชนและครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัด ให้ศาลจังหวัดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 

  



มาตรา ๖[๒]  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น 

กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก 

                   
  

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพ
ละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคน และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่ง
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคน โดยมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่
เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

  
มาตรา ๘  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าหน้าที่

เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 

(๒) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 

(๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก 
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(๔) รวบรวมผลการวิเคราะห์ วิจัย ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
รวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

(๕) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้อง

ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

  
มาตรา ๑๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
หย่อนความสามารถ 

(๔) ไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๗) ขาดการประชุมติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  
มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันตามมาตรา ๗ เป็นกรรมการแทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

  
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมิได้มีการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อน 

  
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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

สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 

(๕) วางหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๖) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู สถานพินิจ 
หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กท้ังของรัฐและ
เอกชน 

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

(๘) ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ
เด็ก 

  
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน 
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๖[๓]  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน
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กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาชุมชน และผู้อ านวยการส านักอนามัย เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวชิาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา 
กฎหมาย แพทย ์ วชิาชีพละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้ง
จากผู้มีประสบการณ์ด้านสวสัดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักสวัสดิการสังคมไม่เกิน
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

  
มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น

ประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น รองประธาน
กรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้แทนศาล
จังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัด หรือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการในจังหวัดในกรณีท่ีจังหวัดนั้นไม่มีสถานพินิจ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจาก
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการงานที่ท าในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย์ วิชาชีพ
ละสองคน โดยจะต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนและแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ด้าน
สวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดนั้นไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

  
มาตรา ๑๘  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บงัคับ

กับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เว้นแต่อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๐ (๓) และ
มาตรา ๑๑ ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๑๙  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการประชุมและการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 



  
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการ

ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานด้าน

การศึกษา การสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบใน
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู สถานพินิจ 
หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชน
ภายในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๓) ก าหนดแนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็กในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แล้วแต่กรณี และรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทุน และการ
จัดการทุนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ 

(๖) เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือขอค าชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ และส่งเสริม
ความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

(๘) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  
มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้กรรมการและอนุกรรมการเป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๒ 

การปฏิบัติต่อเด็ก 

                   
  

มาตรา ๒๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ
และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

การกระท าใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



  
มาตรา ๒๓  ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความ

ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน
มิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ 

  
มาตรา ๒๔  ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้

เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กท่ีอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ทีร่ับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งมีอ านาจและหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถาน
รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และสถานพินิจที่
ตั้งอยู่ในเขตอ านาจ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือทราบ และให้มีอ านาจและหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๕  ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็ก

หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 

(๒) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่
เหมาะสม 

(๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก 

(๕) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 

  
มาตรา ๒๖  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้

ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแล
ของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

(๓) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะท าให้เด็ก
มีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด 

(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอ่ืนที่
มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแลว้ 



(๕) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท าด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน 
เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระท าผิด หรือกระท าด้วยประการใดอันเป็นการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก 

(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(๗) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระท าการใดเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมี
ลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(๘) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถาน
ค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า 

(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท าการอันมี
ลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพ่ือการใด 

(๑๐) จ าหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอ่ืนที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตาม

กฎหมายนั้น 

  
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใด 

ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

  
มาตรา ๒๘  ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ในสภาพไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน 

และพัฒนาเด็กได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือผู้ปกครองกระท าการใดอันน่าจะเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพหรือขัดขวางต่อ
ความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ใน
การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการให้การสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๙  ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ

ภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ โดยมิชักช้า 

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็กไว้
รักษาพยาบาล ครู อาจารย์ หรือนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กที่เป็นศิษย์หรือลูกจ้าง จะต้องรายงานให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจทราบโดย
มิชักช้า หากเป็นที่ปรากฏชัดหรือน่าสงสัยว่าเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 



การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่
ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

  
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

หมวด ๓ และหมวด ๔ มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์

ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพ่ือตรวจค้น ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าทารุณกรรมเด็ก มีการกักขังหรือเลี้ยง
ดูโดยมิชอบ แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ด าเนินการในทันทีเด็กอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ หรือถูกน าพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแก่การติดตามช่วยเหลือ ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลาภายหลังพระ
อาทิตย์ตกได้ 

(๒) ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเด็กจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กอาจน าตัวเด็กไปยังที่ท าการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่  ทั้งนี้ จะต้อง
กระท าโดยมิชักช้า แต่ไม่ว่ากรณีใดจะกักตัวเด็กไว้นานเกินกว่าสิบสองชั่วโมงไม่ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้
ปฏิบัติตาม (๖) ระหว่างที่เด็กอยู่ในความดูแลจะต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บป่วยจะต้องให้การ
รักษาพยาบาล 

(๓) มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็ก 

(๔) ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก นายจ้างหรือผู้ประกอบการ เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ที่เด็กท างานหรือเคยท างาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล
สถานศึกษาที่เด็กก าลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพ ส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ การศึกษา การท างาน หรือความประพฤติของเด็กมาให้ 

(๕) เข้าไปในสถานที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง สถานที่ประกอบการของนายจ้างของ
เด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวข้องด้วย ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ
อาทิตย์ตกเพ่ือสอบถามบุคคลที่อยู่ในท่ีนั้น ๆ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะน าหรือตักเตือนผู้ปกครองให้ดูแลและอุปการะ
เลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 

(๗) ท ารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบให้แก่สถานแรกรับในกรณีมีการส่งเด็กไปยังสถานแรก
รับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ 

เด็กท่ีอยู่ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและได้รับ
การศึกษาอย่างเหมาะสม และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้าอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน



สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อนเท่าที่สามารถกระท าได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และ
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๓๑  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
หมวด ๓ 

การสงเคราะห์เด็ก 

                   
  

มาตรา ๓๒  เด็กท่ีพึงได้รับการสงเคราะห์ ได้แก่ 

(๑) เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 

(๒) เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

(๓) เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด ๆ เช่น ถูกจ าคุก กักขัง พิการ 
ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง ยากจน เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกท้ิงร้าง เป็นโรคจิตหรือโรคประสาท 

(๔) เด็กท่ีผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความประพฤติเสื่อมเสียในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ 

(๖) เด็กพิการ 

(๗) เด็กท่ีอยู่ในสภาพยากล าบาก 

(๘) เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

ได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ ให้พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ตามวิธีการที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก
เพ่ือให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรา ๒๓ 



(๒) มอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินหนึ่งเดือน ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตาม (๑) ได ้

(๓) ด าเนินการเพ่ือให้เด็กได้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรม 

(๔) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีเหมาะสมและ
ยินยอมรับเด็กไว้อุปการะ 

(๕) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานแรกรับ 

(๖) ส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในสถานสงเคราะห์ 
(๗) ส่งเด็กเข้าศึกษาหรือฝึกหัดอาชีพ หรือส่งเด็กเข้าบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษา หรือ

ฝึกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือส่งเด็กเข้าศึกษากล่อมเกลาจิตใจโดยใช้หลักศาสนาในวัดหรือสถานที่
ทางศาสนาอ่ืน ที่ยินยอมรับเด็กไว้ 

วิธีการให้การสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด และไม่
ว่ากรณีใด ๆ การด าเนินการให้การสงเคราะห์ตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
ความยินยอมดังกล่าวต้องท าเป็นหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงก าหนด หรือยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยาน
อย่างน้อยสองคน ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจส่งเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ตามวิธีการดังกล่าว
ได้  ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องฟังรายงานและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์และการแพทย์ก่อน 

ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี มีอ านาจก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์เด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ถ้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือย่นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้แล้วก็ได้ตามแต่เห็นสมควร ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่รีบด าเนินการจัดให้เด็ก
สามารถกลับไปอยู่ในความปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้า 

ในกรณีเด็กอยู่ระหว่างการรับการสงเคราะห์ถ้าผู้ปกครองร้องขอและแสดงให้เห็นว่าสามารถ
ปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี สั่ง ให้เด็กพ้นจาก
การสงเคราะห์และมอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้ แม้ว่ายังไม่ครบก าหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะห์ก็ตาม 

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการสงเคราะห์มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภาพที่ จ าเป็น
จะต้องได้รับการสงเคราะห์ต่อไป ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้บุคคลนั้นได้รับ
การสงเคราะห์ต่อไปจนอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ต่อไปอีกและบุคคลนั้น
มิได้คัดค้าน ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี อาจสั่งให้สงเคราะห์บุคคลนั้นต่อไปตามความจ า
เป็นและสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลาที่บุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ 

  



มาตรา ๓๔  ผู้ปกครองหรือญาติของเด็ก อาจน าเด็กไปขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูของเอกชน เพ่ือขอรับการสงเคราะห์ได้ 

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือส านักงานพัฒนา
สังคมและสวัสดิการจังหวัด ถ้าเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แต่ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถหาวิธีการสงเคราะห์ที่
เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได้ จะส่งเด็กไปยังสถานแรกรับก่อนก็ได้ 

กรณีมีการน าเด็กมาขอรับการสงเคราะห์ที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กของเอกชน ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

  
มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ พบ

เห็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือได้รับแจ้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้
สอบถามเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ถ้าเด็กเจ็บป่วยหรือจ าต้องตรวจสุขภาพหรือเป็นเด็กพิการต้องรีบจัดให้มี
การตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที หากเป็นเด็กที่จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การ
สงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และไม่ว่ากรณีใดให้พยายามด าเนินการเพ่ือให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัว
โดยเร็ว แต่หากปรากฏว่าสภาพครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะที่จะให้เด็กกลับไปอยู่กับครอบครัว และมี
เหตุจ าเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่
เด็กตามหมวด ๔ ก็ได้ 

  
มาตรา ๓๖  ในระหว่างที่เด็กได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ (๖) หากปรากฏ

ว่าเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดและพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
แล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งให้ใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามหมวด ๔ ได ้

  
มาตรา ๓๗  เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูได้รับตัวเด็กไว้

ตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรอื (๗) ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว 
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแต่ละคนพร้อมด้วยประวัติไปยัง
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า และให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

  
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้เด็กเข้ารับการ

สงเคราะห์โดยผู้ปกครองไม่ยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีท่ีผู้ปกครองของเด็กไม่เห็นด้วยกับก าหนด
ระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีท่ีผู้ปกครองยื่นค าร้องขอรับเด็กไปปกครองดูแลเองแต่ได้รับการ



ปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓ วรรคสี ่ผู้ปกครองย่อมมีสิทธิน าคดีไปสู่ศาล
ตามมาตรา ๕ ในเขตท้องที่นั้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

  
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผู้ปกครองซึ่งได้รับเด็กกลับมาอยู่ในความดูแล มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะ

ให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ให้
ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง หากผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ แล้วแต่กรณี เพ่ือเรียกผู้ปกครองมาท าทัณฑ์บนว่าจะไม่
กระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการให้การเลี้ยงดูโดยมิชอบแก่เด็กอีก และให้วางประกันไว้เป็นจ านวนเงินตาม
สมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี ถ้ากระท าผิดทัณฑ์บนให้ริบเงินประกันเป็น
ของกองทุนคุ้มครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 

การให้ค าแนะน าหรือการเรียกประกันให้ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และ
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

  
หมวด ๔ 

การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

                   
  

มาตรา ๔๐  เด็กท่ีพึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ได้แก่ 
(๑) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 

(๒) เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 

(๓) เด็กท่ีอยู่ในสภาพที่จ าต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๑  ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ท่ีน่าเชื่อว่ามีการกระท าทารุณกรรมต่อเด็กให้

รีบแจ้งหรือรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ ได้รับแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเป็นผู้พบเห็นหรือประสบพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่ามีการ
กระท าทารุณกรรมต่อเด็กในสถานที่ใด ให้มีอ านาจเข้าตรวจค้นและมีอ านาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวของเด็ก
เพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 

การแจ้งหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อได้กระท าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่
ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง 

  



มาตรา ๔๒  การด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มี
การตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจทันที ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็ก
และครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้หรือ
ถ้าจ าเป็นต้องให้การสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ และถ้าจ าเป็นต้องให้การฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจก็ให้รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

การส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ระหว่าง
การสืบเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ให้กระท าได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่มี
เหตุจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ของเด็ก พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นค าร้องขอต่อศาล
ตามมาตรา ๕ เพ่ือมีค าสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้ 

  
มาตรา ๔๓  กรณีท่ีผู้ปกครองหรือญาติของเด็กเป็นผู้กระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ถ้ามีการฟ้อง

คดีอาญาแก่ผู้กระท าผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องนั้นจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให้ศาลที่
พิจารณาคดีนั้นมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผู้นั้น ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือห้ามเข้าใกล้ตัวเด็ก
ในระยะที่ศาลก าหนด เพ่ือป้องกันมิให้กระท าการดังกล่าวและจะสั่งให้ผู้นั้นท าทัณฑ์บนตามวิธีการที่ก าหนดไว้
ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยก็ได้ 

หากยังไม่มีการฟ้องคดีอาญาหรือไม่ฟ้องคดีอาญาแต่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการกระท า
ทารุณกรรมแก่เด็กอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ หรือพนักงานอัยการยื่นค าขอต่อศาลตามมาตรา ๕ เพ่ือออกค าสั่งมิให้กระท าการดังกล่าว
โดยก าหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกันด้วยก็ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้
ถูกกระท าทารุณกรรมอีก ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งให้ต ารวจจับกุมผู้ที่เชื่อว่าจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กมา
กักขังไว้มีก าหนดครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

การพิจารณาออกค าสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นส าคัญ 

  
มาตรา ๔๔  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 

พบเห็นหรือได้รับแจ้งจากผู้พบเห็นเด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิดให้สอบถามเด็กและด าเนินการหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ความเป็นอยู่ การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความ
ประพฤติของเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และถ้าเห็นว่าจ าเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็ก โดยวิธีส่งเข้า
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งให้ใช้วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก 

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ เห็นว่าเด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา ๓๓ แต่ถ้าเห็นว่ายังไมส่มควรส่งตัว



เด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ก็ให้มอบตัวเด็กแก่
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กตามมาตรา 
๔๘ หรือไม่ก็ได้ และเมื่อได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแล้วอาจจะ
วางข้อก าหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็กมีความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงต่อการกระท าผิด โดยให้ผู้ปกครองหรือ
บุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระมัดระวังมิให้เด็กเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 

(๒) ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือไป
กับผู้ปกครอง 

(๓) ระมัดระวังมิให้เด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักน าไปในทางเสื่อมเสีย 

(๔) ระมัดระวังมิให้เด็กกระท าการใดอันเป็นเหตุให้เด็กประพฤติเสียหาย 

(๕) จัดให้เด็กได้รับการศึกษาอบรมตามสมควรแก่อายุ สติปัญญา และความสนใจของเด็ก 

(๖) จัดให้เด็กได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 

(๗) จัดให้เด็กกระท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 

หากปรากฏชัดว่าผู้ปกครองหรือผู้ที่รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้มี
หน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 

  
มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพ่ือการ

จ าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามเด็กเพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและมี
หนังสือเรียกผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือน ให้ท าทัณฑ์บน หรือมีข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ และอาจวาง
ข้อก าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางข้อก าหนดอ่ืน
ใดเพ่ือแก้ไข หรือป้องกันมิให้เด็กกระท าความผิดขึ้นอีกก็ได้ 

หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๓๙ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ส่งเด็กเข้ารับการคุ้มครอง

สวัสดิภาพ หรือในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ออกข้อก าหนดให้เด็กท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๕ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลตามมาตรา ๕ ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันรับทราบค าสั่ง 



  
มาตรา ๔๗  วิธีการด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  
หมวด ๕ 

ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

                   
  

มาตรา ๔๘  ในการด าเนินการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติแก่
เด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุสมควรแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็กเพ่ือก ากับดูแลเด็กคนใด ก็ให้ยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็ก โดยจะก าหนดสถานที่อยู่อาศัยของเด็กท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กด้วยก็ได้ 

กรณีท่ีเด็กพ้นจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิ
ภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูแล้ว ถ้ามีเหตุผลสมควรก็ให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพยื่นค าขอต่อปลัดกระทรวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่สมัครใจและมี
ความเหมาะสมเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กได้ 

การแต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้มีระยะเวลาคราวละไม่เกินสองปี 
  
มาตรา ๔๙  ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ การศึกษา 

และการประกอบอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในการก ากับดูแล 

(๒) เยี่ยมเยียน ให้ค าปรึกษา และแนะน าแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรมสั่งสอนและเลี้ยง
ดูเด็กท่ีอยู่ในการก ากับดูแล 

(๓) จัดท ารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กและของผู้ปกครองเสนอ
ต่อปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  
มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้ปกครองสวัสดิภาพหรือผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 

ภาพหรือข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผู้ปกครอง ในลักษณะที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ 
หรือสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของเด็กหรือผู้ปกครอง 



บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 
และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ด้วย โดยอนุโลม 

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลที่
เปิดเผยโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

  
หมวด ๖ 

สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 

                   
  

มาตรา ๕๑  ปลัดกระทรวงมีอ านาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ได้ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู
ภายในเขตจังหวัดนั้น 

หน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและด าเนิน
กิจการได้เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจ้งให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ และให้
ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแนะน าหรือสนับสนุนการจัดตั้งและการด าเนินการดังกล่าว 

  
มาตรา ๕๒  ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๑ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน

สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ต้องขอรับใบอนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 

การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การให้ต่ออายุใบอนุญาต 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด การออกใบแทนใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๓  ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครอง

เด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ก ากับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

  



มาตรา ๕๔  ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนา
และฟ้ืนฟูจะต้องไม่ด าเนินกิจการในลักษณะแสวงหาก าไรในทางธุรกิจ และต้องมีผู้ปกครองสวัสดิภาพเป็น
ผู้ปกครองดูแลและบังคับบัญชา 

การด าเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงก าหนด 

  
มาตรา ๕๕  ให้ปลัดกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งหรือถอดถอน

ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๖  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับตัวเด็กท่ีจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพไว้เพ่ือสืบเสาะและพินิจ

เด็กและครอบครัว วินิจฉัยก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กแต่ละคน ถ้า
จ าเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวได้ไม่เกินสามเดือน 

(๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 
รวมทั้งของผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ท าให้
เด็กตกอยู่ในสภาวะจ าต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งด าเนินการรักษาเยียวยาแก่เด็กท่ี
อยู่ในความปกครองดูแล 

(๔) จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และจัดอาหารให้
ถูกอนามัยและเพียงพอแก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล 

(๕) จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้แก่เด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลให้
เหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๖) จัดส่งเด็กท่ีได้ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู 
โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์ในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ เหมาะสมกับวัย
และสภาพของเด็กแต่ละคน 

(๗) มอบตัวเด็กแกผู่้ปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปการะเลี้ยงดู 
และถ้าเห็นสมควรอาจยื่นค าขอให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี แต่งตั้งผู้ คุ้มครองสวัสดิ
ภาพแก่เด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง ในกรณีที่เด็กจ าต้องได้รับการ
สงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ 



ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับต้องด าเนินการให้เด็กสามารถกลับไปอยู่กับผู้ปกครอง
ก่อน ส่วนการจัดให้เด็กไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ให้
ด าเนินการเป็นวิธีสุดท้าย 

  
มาตรา ๕๗  ผู้รับใบอนุญาตและผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์และสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนต้องควบคุมดูแลให้มีการรับเด็กที่ จ าต้อง
ได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพทุกคนไว้อุปการะเลี้ยงดู 

  
มาตรา ๕๘  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะห์มีอ านาจและหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ 

(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษา อบรม สั่งสอน และฝึกหัดอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในความปกครองดูแลของสถาน

สงเคราะห์ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

(๒) จัดบริการแนะแนว ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่ผู้ปกครอง 

(๓) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เด็กที่ออกจากสถาน
สงเคราะห์ไปแล้ว เพ่ือเป็นการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กที่เคยอยู่ในสถานสงเคราะห์มิให้กลับไปสู่
สภาพเดิม 

การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถ้าเป็นกรณีที่เด็กถูกส่งมาจากสถานแรกรับซึ่งมี
รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได้ 

  
มาตรา ๕๙  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๒) จัดการศึกษา อบรม และฝึกอาชีพแก่เด็กท่ีอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๓) แก้ไขความประพฤติ บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจแก่เด็กที่อยู่ใน
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ 

(๔) สอดส่องและติดตามให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่เด็กท่ีออกจากสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพไปแล้ว 

  
มาตรา ๖๐  ผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับเด็กที่จ าต้องได้รับการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายหรือจิตใจไว้ปกครองดูแล 

(๒) ท าการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูเด็กแต่ละคน 

(๓) จัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บ าบัดรักษา แนะแนว และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ให้เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคนที่อยู่ระหว่างการปกครองดูแล 



  
มาตรา ๖๑  ห้ามมิให้เจ้าของ ผู้ปกครองสวัสดิภาพ และผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก 

สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู ท าร้ายร่างกายหรือจิตใจ 
กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรงประการอ่ืน เว้นแต่กระท าเท่าที่สมควร
เพ่ืออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

ปลัดกระทรวงหรือผูว้่าราชการจังหวัด ให้ผูป้กครองสวัสดภิาพเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

หมวด ๗ 

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

                   
  

มาตรา ๖๓  โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้
ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๔  นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา

และตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๕  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด และมีอ านาจน าตัวไปมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษานั้น เพ่ือด าเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถน าตัวไปมอบ
ได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ 

เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระท าเท่าท่ีสมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๖๖  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้มีอ านาจด าเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 



(๑) สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัย
และสติปัญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ 

(๒) เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นก าลัง
ศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพ่ือว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 

(๔) เรียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือน หรือท าทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาฝ่าฝืนมาตรา ๖๔ อีก 

(๕) สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่งที่
ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ 

(๖) ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ต ารวจ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่อ่ืนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ 

  

มาตรา ๖๗  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะ
ใด ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือท าการตรวจสอบการฝ่า
ฝืนดังกล่าวได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวก่อน และให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๘ 

กองทุนคุ้มครองเด็ก 

                        
  

มาตรา ๖๘  ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนคุ้มครองเด็ก” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่าย
ในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์
ของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๖๙  กองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติ
กรรมอ่ืน 

(๖) เงินที่ริบจากเงินประกันของผู้ปกครองที่ผิดทัณฑ์บนตามมาตรา ๓๙ 

(๗) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

มาตรา ๗๐  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๖๙ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

  

มาตรา ๗๑  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกิน
สามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนซึ่งเก่ียวข้องกับงานด้านสวัสดิการเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน เป็น
กรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  

มาตรา ๗๒  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗๓  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ
ประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือตาม
ค าสั่งศาล 

(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๗๔  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๗๕  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้า
คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้



ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล และให้รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้
บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 

  

มาตรา ๗๖  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

(๓) มีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล 

  

มาตรา ๗๗  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ารายงานผลการ
สอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอต่อ
รัฐสภาเพ่ือทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 

                        
  

มาตรา ๗๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๗๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๐  ผู้ใดขัดขวางไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) หรือไม่ยอม
ส่งเอกสารหรือส่งเอกสารโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา ๓๐ (๔) ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
                        ผู้ใดไม่ยอมมาให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้ถ้อยค าโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือให้ถ้อยค าอันเป็น



เท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ถ้าผู้ให้ถ้อยค ากลับให้ข้อความจริงในขณะที่การให้ถ้อยค ายัง
ไม่เสร็จสิ้น การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 

  

มาตรา ๘๑  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ ห้ามเข้าเขตก าหนด หรือ
ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๒  ผู้ใดจัดตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูก
เพิกถอนหรือหมดอายุ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ยื่นค าขออนุญาตหรือยื่นค าขอต่อใบอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอันระงับไป 

มาตรา ๘๓  เจ้าของหรือผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งได้ด าเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อบุคคลนั้นให้เป็นอัน
ระงับไป 

  

มาตรา ๘๔  ผู้ใดกระท าการเป็นผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟ้ืนฟูโดยมิได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๕  ผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้นักเรียน
หรือนักศึกษาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๘๖  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  

บทเฉพาะกาล 



                        
  

มาตรา ๘๗  ให้สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
เด็กของหน่วยราชการ หรือของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ด าเนินกิจการอยู่จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก สถาน
แรกรับ สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา ๘๘  บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สาระส าคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ 
และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อัน
เป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุณกรรม ตกเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความ
ร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒[๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=833854&ext=htm#_ftn4


มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวนัก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้
รักษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการ
หรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๒ 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเก่ียวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจยัและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรค
สอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ตามท่ีก าหนดในบัญชี ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือรองรับความ



เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมข้ึน เพ่ือให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  

ธนพันธ์/แก้ไข 

พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

  
ชญานิศ/เพ่ิมเติม 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๕ ก/หน้า๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

[๒] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๓] มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๔] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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